
معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی جیرفت: این هفته مشکل انسولین در جنوب حل خواهد شد 

نماینده مردم سیرجان و بردسیر:

افتتاح بزرگترین کارخانه آهن اسفنجی 
خاورمیانه در سیرجان با حضور رییس جمهور

 درخشش ستاره های جنوب 
در شب های موسیقی کرمان

کمبود انسولین 
در جنوب

انرژی نوین راهکاری برای فقرزدایی
استفاده از پنل های خورشیدی برای فقرزدایی و توانمندسازی محرومان در استان کرمان 

این روزها به یک ایده جالب تبدیل شده و در حال گسترش است

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب:

ممنوعیت تردد وانت بارهای حامل بار 
بدون بارنامه در جاده های بین شهری
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مدیر کل دامپزشکی جنوب:

برگزاری سومین همایش منطقه ای 

آنفلوآنزای فوق حادپرندگان در جنوب
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ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1398 آبــان   20 دوشــنبه         613 پیاپــی  شــماره  ســوم           ســال 

4

و2

هشتاد میلیون نفر 
کارشناس شعر و داستان!

شادمان شکروی
یادداشت مهمان

هسـتند افـراد زیـادی که خـود را صاحب نظر در شـعر و داسـتان 
مـی دانند.شـاید زیادتـر از آن کـه بتوانـی تصـور کنی. در ایـران به 
همـان انـدازه کـه پزشـک و کارشـناس فوتبـال داریـم، نظردهنده 
قاطع و سـخت شـعر و داسـتان هم داریم. چیزی حدود هشـتاد 
و چنـد میلیـون نفـر! مـی خواننـد و بالفاصلـه نظـر مـی دهنـد. 
نظریاتـی کـه البته ممکن اسـت رگه هایی از هوشـمندی و درایت 
در معـدودی از آن هـا باشـد امـا عمدتـا" مثـل همان کارشناسـی 
پزشـکی و فوتبال چندان قابل اعتنا نیسـت. این نظـر دادن قاطع 
و سـریع از جمله خلقیات ماسـت. عارف و عامی و پادشـاه و گدا 

هم نمی شناسـد.
گاه مـی شـود که خالق یک اثـر در مواجهه با چنین اظهار نظرهای 
سـطحی و قدرنشناسـانه واکنش نشـان می دهد اگـر چه عمدتا 
سـکوت مـی کنـد و در درون خـودش را می خـورد. کم پیش می 
آیـد کـه کار بـه بحـث هـای علمـی و تحلیلـی کشـیده شـود و در 
میدان مناظره منصفانه سـره از ناسـره تشـخیص داده شـود. اما 
چـه خوب بـود اگر چنین میادینـی وجود داشـت و محک تجربه 
بـه میـان می آمـد. مدتی قبل شـعری را بـرای افرادی فرسـتاده 
بـودم. خواسـتم نظـری بدهنـد. خـوب مطابـق انتظار نظـری هم 
دادنـد.از همـان سـنخ که انتظار داشـتم. خوب اسـت. بد نیسـت. 
بایـد کار کنـی. این ها دیگر قدیمی شـده اسـت. ایرادهای امالیی 
داری و چـه و چـه. ایـن بار لج بازی ام گل کـرد و از روی لجاجت، 
بـه شـیوه ای غیر متعـارف کار کـردم. دو بیـت را از همین غزل به 
عنـوان شـاهد مثـال آوردم و از آن هـا درخواسـت کـردم کـه یـک 
کلمـه ) تنهـا یـک کلمـه ( از آن را تغییـر دهند. بکوشـند با تغییر 

یـک کلمـه کیفیـت کار را ارتقـا دهند. دو بیـت این بود:
ز لطف دوست چو خورشید ها ز جان جوشد

لطیفه ای است تمّنای سایه آسایی
به تند باد بال خوشدالنه رو چو نسیم
تو ای صبا که مگر سرخوشانه باز آیی

عـده ای طفـره رفتنـد و عـده ای را هـم در مالقات هـای حضوری 
بـه ضـرب و زور مجبـور کـردم که ایـن تمریـن را انجـام دهند. به 
ظاهـر کـه کار پیچیـده ای نبود. خواسـته بودم یک کلمـه را تغییر 
بدهنـد. از اینجـا بـود کـه محـک تجربه بـه میـان آمد. بـه عنوان 
مثـال گفتند خـوب مثال لطف را بکن مهر که با خورشـید تجانس 
داشـته باشـد. گفتم لطف با لطیفـه در مصراع دوم تجانـس دارد. 
وازه لطیفـه را بـه همین منظـور آورده ام ضمن اینکه معنی فکاهه 

و مطلـب خنـده آور هـم دارد. ایـن تازه منطقـی ترین بود.
برخـی که دانش کمتری داشـتند گفتند خورشـید را بکـن آفتاب. 
کـه البتـه کامـال وزن شـعر به هم مـی ریـزد. گفتند خوشـدالنه را 
بکن مهربانه که غیر قابل بکارگیری اسـت. مهربانه نداریم و البته 
خوشـدالنه با سرخوشـانه مصراع بعدی در تجانس اسـت. گفتند 
جوشـد را بکـن ریـزد. چـو خورشـید هـا بـه جـان ریزد کـه امکان 
پذیـر نبـود چون خورشـید به جان نمی ریزد و از طرفی جوشـیدن 
خورشـید در درون نوعـی اغـراق ملیـح اسـت که با سـایه آسـایی 
مصـراع بعـدی تضـاد را عمیـق تـر مـی کند. مـدت ها ایـن قبیل 
بحـث هـا ادامه داشـت. آخر هم هیچ کس پاسـخ قانع کننده ای 
نـداد. هیـچ کـس کلمـه ای را تغییر نداد. تنها یک دوسـت شـوخ 
طبـع گفـت به جای ز لطف دوسـت باید بگویی به لطف دوسـت. 
بعـد گفـت ببین من عوض کـردم. البته من هم به لطف دوسـت 
مـد نظـرم بود ولی از نظر حسـی و کالمی از لطف دوسـت مفهوم 
تـر اسـت تـا بـه لطـف و اگر به لطـف با لطـف تلقی نشـود قرینه 
غیـر مسـتقیمی اسـت که تصور می کنـم ز لطف بهتر معنـی را ادا 
کنـد. از لطف دوسـت چون خورشـید هـا .....بلی کسـی کلمه ای 
را عـوض نکرد. خودسـتایی نیسـت. واقعا نتوانسـت تغییر بدهد.
مقـداری کـه پیـش رفتیم گفتند نه مهندسـی بسـیار خوبـی دارد 
و بسـیار سـنجیده و هماهنـگ آورده شـده اسـت. دو بیـت نابـی 
اسـت. ضمن اینکه البته تعابیری مانند سـایه آسـایی هم خیلی 
خـوب آورده شـده اسـت. مضمـون خوبـی هـم دارد و آوردن ایـن 
مضمـون بـا چنیـن تکنیکـی جالـب توجه اسـت. حتی یکـی دو 
نفـری تبریـک گفتند و به عنوان شـاهکار سـتودند که البتـه اغراق 
امیـز مـی نمود. مـی خواسـتم بگویم زمانـی که مـی خواندید که 
گفتیـد بـد نیسـت و حاال باید بیشـتر کار کنـی و غیره و غیـره. در 
آن زمـان متوجـه ایـن هـا نبودیـد؟ اگـر بودید چـرا نگفتیـد. اگر 
نبودیـد چـرا نظـر دادید؟ اما بعد فکر کردم کمتر کسـی اسـت که 
اینقـدر کاوشـگرانه و دقیـق در یـک اثر هنری نکته سـنجی کند و 

به دنبـال ظرایـف آن بگردد.
ارنسـت همینگـوی را مـی سـتایند بـه سـبب اینکه باریـک بینی 
هایـی در نثـر نویسـی ارائه کرده که بـه قول خودش تنهـا خواننده 
ای کـه نگاهـش ورزش کافی کرده باشـد در خواهد یافت. ظرایف 
توصیفـی کـه البتـه روی آن وقت و دقـت صرف کرده اسـت. این 
را خوشـبختانه صاحب نظران داسـتان نویسـی زمـان او دریافتند 
و همینگـوی مـزد زحمـت خود را گرفت. اما بسـیاری هسـتند که 
مـزد زحمـت خـود را نمی گیرند.. تاریـخ ادبیات ما سرشـار از این 
باریـک بینـی هـا و مهندسـی های شایسـته اسـت. با ایـن حال 
نمـی دانـم چـرا عادت داریم خیلی سـریع و سـطحی نظر بدهیم 
و بدتـر از آن روی نظـر خـود لجاجـت کنیـم. این حتی متاسـفانه 
در مـورد برخـی خـواص هـم صـادق اسـت. بارهـا ایـن را آزمـون 
کـرده ام.ایـن را هـم گفتـه باشـم کـه اگـر به خـودم بـود مثال تند 
بـاد را بـا رهگـذار عوض مـی کردم و یـا دلخوشـانه را کمی تعدیل 
مـی کـردم. در تمریـن هـای قبلـی چنین کرده بـودم امـا آخر کار 
دیـدم کمتـر خواننـده ای بـه این الیـه ها نفوذ می کنـد. به همین 
دلیـل بـه این حد اکتفـا کردم. امـا در طول تاریخ پرفراز و نشـیب 
ادبیـات، چـه آثار نابی که گرفتار سـطحی خوانی و سـطحی نگری 
شـده اسـت. چه سـتمی بـر اهل هنـر واقعـی رفته اسـت. همان 
هایـی کـه نـام ندارنـد و بـه سـبب بـی نامـی همـه مـی توانند به 
سـخیف تریـن شـکل ممکـن شـاهکارهای آن هـا را زیـر سـوال 
ببرنـد. کاش آن هـا هـم مـی توانسـتند زمانـی لج کننـد و از روی 
یکدنگـی چنیـن میـدان هـای تجزیـه و تحلیـل راه بیندازند. می 
گوینـد ایـن قبیـل بحث هـا به دانشـگاه برمی گـردد امـا من این 
دو بیـت را بـه هـم به دانشـگاهی هـا و هم به غیر دانشـگاهی ها 

نشـان داده بـودم. صادقانـه بگویـم هیچ فرقی نمـی کرد.
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رشد آمار خودکشی در بعضی از استان های کشور

مدیـرکل بهزیسـتی اسـتان کرمان در مقایسـه آمـار موجود 
بیـن ایـران و سـایر کشـور هـا در بحـث خودکشـی گفـت: 
گرچـه ایـران از میانگین دنیا در موضوع خودکشـی و سـایر 
مشـکالت اجتماعـی باالتر نیسـت، اما به هر حـال وقوع 10 
خودکشـی در یک مـدت زمان کوتاه بیانگر واقعیاتی اسـت 
کـه بایـد مـورد توجـه قـرار گیـرد و در ایـن توجـه اسـتفاده 
از نظرات کارشناسـان و دانشـگاهیان بسـیار راهگشا است.
“عباس صادق زاده” در دوره آموزشی روش های مداخله در 
خودکشـی با اظهار تاسـف از رشـد آمار خودکشی در بعضی 
از اسـتان هـای کشـور گفـت :بایـد بـه پدیده خودکشـی به 

عنـوان یکی از آسـیب های روانـی – اجتماعی که به صورت 
آگاهانـه انجـام می شـود؛ با جدیت پرداخته شـود .

صـادق زاده خودکشـی را یکـی از معضـالت جوامـع امـروز 
دانسـت و اظهـار کـرد: مشـاورین، روانشناسـان و فعـاالن 
حـوزه امـور اجتماعی مـی توانند با شناسـایی چالش های 
سـالمت روان افـراد جامعـه نقـش بـه سـزایی در کنترل و 

پیشـگیری از این مسـاله اجتماعی داشـته باشـند .
وی برگـزاری دوره هـای آموزشـی مداخلـه در خودکشـی را 
بـرای آگاهسـازی افراد ضـروری خواند و افزود: خودکشـی 
و آسـیب هـای اجتماعی متعدد معلول علـت های دیگری 

مـی باشـد که بـرای پیشـگیری و مداخالت بهنـگام و موثر 
بایـد علـت ها را مـورد بررسـی و ارزیابی قـرار دهیم .

مدیـرکل بهزیسـتی اسـتان کرمـان بـا بیـان اینکـه نوعـی 
رویکـرد، نظریـه و همچنیـن مدیریت ناصحیـح زمینه بروز 
مسـائل اجتماعـی بـه ویـژه خودکشـی را فراهـم مـی کند؛ 
عنوان کرد: بهزیسـتی به عنوان متولی مسـائل اجتماعی با 
شناسـایی علت ها و مداخالت بهنگام از طریق توان علمی 
کارشناسـان ایـن حـوزه اقدامـات موثـری را در کاهش این 

مسـاله اجتماعـی انجام داده اسـت .
صـادق زاده بـا تاکید بر نقش تصمیم گیـران و برنامه ریزان 
در حـوزه مسـائل اجتماعـی، افـزود: افزایـش دانـش افراد 
مختلـف جامعـه اعـم از مدیـران، کارشناسـان و مـردم می 

توانـد در کنتـرل مسـائل اجتماعی موثر باشـد .
وی در مقایسـه آمـار موجـود بیـن ایـران و سـایر کشـور ها 
در بحـث خودکشـی گفـت: گرچـه ایـران از میانگیـن دنیـا 
در موضـوع خودکشـی و سـایر مشـکالت اجتماعـی باالتـر 
نیسـت، امـا بـه هر حـال وقـوع 10 خودکشـی در یک مدت 
زمـان کوتـاه بیانگـر واقعیاتـی اسـت کـه بایـد مـورد توجـه 
قـرار گیـرد و در ایـن توجه اسـتفاده از نظرات کارشناسـان و 

دانشـگاهیان بسـیار راهگشـا است.
مدیرکل بهزیسـتی اسـتان کرمان به عنوان مشـاوران گفت: 
مشـاوران بـا تجربـه و Helpline و Hotline بـا تشـریح 
نقـش کارشناسـان آمـوزش دیـده در لحظـه بـا مداخلـه 
بهنـگام و اثـر بخش می توانند وقوع خودکشـی را به تاخیر 
انداختـه و چـه بسـا زمینـه هـای ایجاد ایـن فکـر را از بین 
ببرنـد، بنابرایـن بایـد دوره هـای آموزشـی مرتـب و بـه روز 

بـرای کارشناسـان، مـددکاران و روانشناسـان برگزار شـود.
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 طـی مراسـمی کـه در آغـاز هفتـه وحـدت در مدیریـت 
بانـک کشـاورزی اسـتان کرمـان برگزار شـد  جوایز قرض 
الحسـنه سـال 97بانـک کشـاورزی  به حسـاب ایشـان 
واریـز شـد. جوایز ممتـاز این دوره از حسـاب های قرص 
الحسـنه مبلـغ پانصـد میلیون ریـال کمک هزینـه خرید 

خـودرو و کمـک هزینـه سـفر زیارتـی سـیاحتی، کمـک 
هزینـه خرید صنایع دسـتی.وهزاران میلیـارد ریال جوایز 
نقـدی مـی باشـد.همچنین مدیـر بانک کشـاورزی آقای 
محمـدی مفـرد از 586جایزه ممتاز 1میلیـارد ریالی برای 

دوره بعـدی قرعه کشـی رونمایـی نمود

واریز جوایز قرض الحسنه 
سال 97بانک کشاورزی 

افتتاح بزرگترین کارخانه آهن اسفنجی خاورمیانه در سیرجان با حضور رییس جمهور

نماینـده مـردم سـیرجان و بردسـیر در خانـه ملـت با بیان 
ایـن مطلـب کـه پروژه هایـی کـه در شهرسـتان سـیرجان 
20 آبان مـاه بـا حضـور رییـس جمهـور افتتـاح می شـوند، 
توسـط سـرمایه گذاران داخلی یا با مشـارکت سـرمایه گذار 
اولیـن  و  بزرگتریـن  راه انـدازی شـده اند گفـت:  خارجـی 
مجموعـه آهـن اسـفنجی خاورمیانه با ظرفیـت 3 میلیون 
و 700 هـزار تـن، دو پسـت ۴00 کیلـو ولتـی بـرق، فـاز دوم 
بخـار نیروگاه سـیکل ترکیبی و در مجموع بیـش از 10 هزار 
میلیـارد تومـان پـروژه در ایـن سـفر افتتـاح یـا کلنگ زنی 

خواهد شـد.
“شـهباز حسـن پور”  از وفـاق مسـئولین اسـتان سـخن به 

میان آورد و گفت: سـیرجان بـه دلیل موقعیت جغرافیایی 
و ژئوپلیتیکـی و همچنیـن عبـور جـاده ابریشـم از ایـن 
شهرسـتان، مرکـز تجـاری ایـاالت بـزرگ کرمـان و شـرق 

کشـور بوده اسـت.
وی بـا اشـاره به مطالعات اقتصادی صـورت گرفته در حوزه 
انتخابیه سـیرجان و بردسـیر، عنوان کرد: در راسـتای فعال 
شـدن همـه ظرفیت های این دو شهرسـتان سـعی کردیم 
از همـه ظرفیت هـای دولت هـا و سـرمایه گذاران داخلـی 
و خارجـی در جهـت توسـعه شهرسـتان هـای سـیرجان و 
بردسـیر اسـتفاده کـرده و ایـن منطقـه را به عنـوان الگویی 

موفق کشـور در سـطح کشـور معرفـی کنیم.

نماینـده مـردم سـیرجان و بردسـیر در مجلـس شـورای 
اسـالمی ادامـه داد: محـور کار خـود را مسـایل معیشـت 
مـردم قـرار دادیـم و برای دسـتیابی بـه این هـدف باید به 
سـمت رونـق تولیـد و ایجاد اشـتغال پیش رویم لـذا باید 
خـود اتکایـی و خودبـاوری را در مـردم نهادینـه می کردیم.

وی با تاکید برآنکه مردم باید مطالبه گری داشـته باشـند، 
تصریـح کـرد: فرهنگ سـازی اولین گام بنده در چهار سـال 
ابتـدای نمایندگـی خـود در ایـن حـوزه انتخابیـه بـود، لـذا 
از جملـه؛ اقتصـادی،  کمیسـیون های مختلـف مجلـس 
امنیـت، اجتماعـی و … را بـه شهرسـتان سـیرجان دعوت 
کـرده و بـا حضـور مرکـز پژوهش هـای مجلـس شـورای 
یـک  بردسـیر  و  سـیرجان  شهرسـتان های  بـه  اسـالمی 
کار تحقیقاتـی کامـل در خصـوص ظرفیت هـای ایـن دو 
شهرسـتان را تدویـن و ایـن مهـم باعث شـد ما نقشـه راه 

مشـخصی بـرای ایـن منطقه داشـته باشـیم.
نقشـه  کشـور  اینکـه  از  تاسـف  ابـراز  بـا  حسـن پور 
از  یکـی  کـرد:  اظهـار  نـدارد،  مدنـی  و  مشـخص  راه 
گرفتاری هـای کشـور عـدم وجـود طـرح آمایـش اسـت 
و حاصـل ایـن مهـم پروژه هـای ناتمـام در سـطح کشـور 
اسـت و تـا 20 سـال دیگـر اگـر همـه بودجه کشـور صرف 
ایـن پروژه هـای نیمـه تمام کنیم، بـه اتمام نمی رسـند اما 
خوشـبختانه پروژه های نیمه تمام در بردسـیر و سـیرجان 
کمتـر از انگشـتان دسـت هسـتند و اگـر پـروژه ای در این 
دو شهرسـتان وجـود دارد بـه دلیـل وجـود ضعـف در آن 
واحـد اسـت.وی بـا بیـان ایـن مطلـب کـه در طـول 12 

سـال گذشـته تـا بـه امـروز ایـن دو شهرسـتان بـه کارگاه 
سـازندگی در سـطح کشـور تبدیـل شـده اند، عنـوان کـرد: 
شهرسـتان های سـیرجان و برسـیر امروز به بهشتی برای 
کارآفرینان و سـرمایه گذاران تبدیل شـده انـد و در این دو 
شهرسـتان امنیـت کامـل بـرای سـرمایه گذار وجـود دارد.

نماینـده مـردم سـیرجان و بردسـیر در مجلـس شـورای 
اسـالمی بـا یـادآوری از اینکـه چنـد سـال قبل بردسـیر را 
بهشـت فرامـوش شـده مـی دانسـتیم، بیـان کـرد: مردم 
بردسـیر رفتـه، رفتـه بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه واقعـا 
بردسـیر یک بهشـت اسـت و آنها در یک شـهر چهار فصل 
در حـال زندگـی کـردن هسـتند امـا گرسـنه می باشـند و 
ایـن امـر باعـث ایجاد تحـرک در بیـن مردم ایـن مناطق 

است. شـده 
از موفق تریـن سیسـتم هـای  یکـی  امـروز  افـزود:  وی 
هـای  شهرسـتان  در  را  جـاده ای کشـور  نقـل  و  حمـل 
سـیرجان و بردسـیر داریـم به طوری که حـدود 10 هزار نفر 
در بحـث حمـل و نقـل در شهرسـتان سـیرجان و بالـغ بر 
2 هـزار نفـر در بحـث حمـل و نقـل سـنگین جـاده ای در 

شهرسـتان بردسـیر داریـم.
حسـن پور بـا اشـاره بـه سـفر روز دوشـنبه 20 آبـان مـاه 
رییـس جمهـور بـه شهرسـتان سـیرجان، بیـان کـرد: این 
اولیـن و آخریـن سـفر رییـس جمهـور بـه ایـن خطـه 
نخواهـد بـود و براسـاس برنامه ریـزی مـا هـر سـاله یک 
رییـس جمهـور در ایـن شهرسـتان حضـور خواهـد یافت.

وی ادامـه داد: شـرکت جهـان فـوالد یکـی از ده هـا یـا 

در سـیرجان  اسـت کـه طـی 8 سـال  صدهـا شـرکتی 
راه انـدازی شـده اسـت کـه بـرای افتتـاح پـروژه اول ایـن 
شـرکت دکتـر جهانگیـری معـاون اول رییـس جمهـور، 
پـروژه دوم این شـرکت دکتر الریجانـی رییس قوه مقننه 
فـردا نیـز طـرح بعدی ایـن کارخانه توسـط رییس جمهور 
افتتـاح خواهـد شـد کـه در می یابیـد نقشـه راه را بـه چـه 

خوبـی طراحـی کرده ایـم.
نماینـده مـردم سـیرجان و بردسـیر در مجلـس شـورای 
اسـالمی بـه افتتـاح کارخانـه شـمش آهـن )ذوب آهن( 
سـیرجان توسـط رییـس جمهـور عنوان کـرد: هـم اکنون 
در انبارهـای ایـن کارخانـه بیـش از 30 هـزار تـن شـمش 
موجـود اسـت کـه بـه اقصـی نقـاط کشـور صـادرات دارد.

وی بـا بیـان ایـن مطلب کـه پروژه هایی که در شهرسـتان 
سـیرجان 20 آبان مـاه بـا حضـور رییـس جمهـور افتتـاح 
می شـوند، توسـط سـرمایه گذاران داخلـی یـا با مشـارکت 
سـرمایه گذار خارجی راه اندازی شـده اند افـزود: بزرگترین 
و اولیـن مجموعه آهن اسـفنجی خاورمیانـه با ظرفیت 3 
میلیـون و 700 هـزار تـن، دو پسـت ۴00 کیلـو ولتـی برق، 
فـاز دوم بخـار نیروگاه سـیکل ترکیبـی و در مجموع بیش 
از 10 هـزار میلیـارد تومـان پـروژه در ایـن سـفر افتتـاح یا 

کلنگ زنـی خواهد شـد.
حسـن پور عنـوان کـرد: از صفـر تـا صـد کارخانـه جهـان 
فـوالد و توسـعه فـوالد توسـط متخصصیـن سـیرجانی 
انجـام شـده اسـت و کامـال بومـی بـوده امـا از هم اکنـون 
بایـد بـه سـمت صنعتـی شـدن سـوق پیـدا کنیـم زیـرا 
تاکنـون بیشـتر کارهـای صـورت گرفتـه در ایـن منطقـه 
مونتـاژی بـوده اما از ایـن به بعد به سـمت تولید قطعات 

برویـم تـا مشـکل اشـتغال را حـل و فصـل کنیـم.
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درخشش ستاره های جنوب 
در شب های موسیقی کرمان

موسـیقی  دوازدهمیـن جشـنواره  از  روز  سـومین  در 
نواحـی ایـران گروه هـای موسـیقی نواحـی مختلـف 
ایـران بـه اجـرای برنامـه پرداختنـد کـه در ایـن میـان 
اجـرای گـروه لیانا از بوشـهر در مجموعـه گنجعلی خان 

بـا اسـتقبال شـایان توجهـی روبـرو شـد. 
سـومین روز از دوازدهمیـن دوره جشـنواره موسـیقی 
نواحـی ایـران در بخش هـای مختلف اسـتان کرمان و 

در 10 شهرسـتان پیگیری شـد.
آوای غربت نشینی

در بخش پژوهش سـومین روز جشـنواره که در سالن 
سـینما تـک هتـل پـارس برگـزار شـد، پرنـگ فرازمند 
مقالـه ای را بـا عنـوان آوای غربت نشـینی ارائـه داد و 
پیام یوسـف نیز درباره موسـیقی شناسـی کاربردی در 
مواجهـه بـا تغییـرات فرهنگ هـای موسـیقایی اقوام 

صحبـت کرد.
خوانش منظومه های آذربایجان و کرمانشاه

همانگونه که پیشـتر اشـاره شـد این دوره از جشـنواره 
بـا محوریـت منظومـه خوانـی و تغـزل برگزار میشـود 
و در همیـن راسـتا اتـاق بازرگانـی در سـومین روز این 
جشـنواره میزبـان منظومـه خوانـان بود و عمـر فرجی 
و رحیـم خضـری روایتگـر منظومـه هـای آذربایجـان 
غربی شـدند و سـیاوش یادگاری، سـلمان حسـینی و 
عـادل کرمانی منظومه های کرمانشـاه را روایت کردند. 
همچنین سـعید اسـالمی نـژاد و محمدجـان بزرگیان 
نیـز به اجـرای منظومه هایـی از کهگیلویـه و بویراحمد 

پرداختند.
از زنگ کاروان تا نوای ساز

در دوران حکومـت صفویـه، کاروان هـا در کاروانسـرای 
گنجعلی خـان کرمـان رفـت و آمـد داشـتند و صـدای 
زنـگ شـتران نبـض زندگـی در ایـن مجموعـه بـود و 
ایـن مجموعـه میزبـان هنرمنـدان موسـیقی  امـروز 

نواحـی و ترنـم سازهایشـان شـده اسـت. 
فضاهایـی  از  یکـی  مجموعـه گنجعلی خـان  امـروزه 
اسـت که دوازدهمین جشنواره موسـیقی نواحی در آن 
برگـزار می شـود. و بوطیقـای موسـیقی خبـر از زندگی 

دوبـاره ایـن مجموعـه میدهد.
انبوه پاکوبان در گذر از شب های کرمان 

موسـیقی  دوازدهـم  جشـنواره  روز  سـومین  در 
نواحـی ایـران هـم مجموعـه گنجعلـی خـان میزبـان 
پرمخاطـب تریـن اجراها بـود و گروه هایـی نظیر لیانا 
نوازنـده  فرزنـد  شـریفیان  لبانـت  سرپرسـتی  بـه 
چیـره دسـت نـی انبـان و سرپرسـت گـروه لیـان از 
بوشـهر، گروه خضـری از آذربایجـان، گـروه سـپهوند 
از لرسـتان، گـروه آبیـدر از کردسـتان، گـروه میسـان 
کرمانشـاه، چهارمحـال  از  هایـی  و گـروه  خوزسـتان 
بختیـاری و کهگیلویـه و بویراحمد در مجموعه گنجعلی 

خـان بـه روی صحنـه رفتنـد.
اقدام شایسته توجه به جوان

یکـی از بخش های مشـخص شـده بـرای دوازدهمین 
جشـنواره موسـیقی نواحـی، توجه ویژه بـه برگزیدگان 
جشـنواره ملـی جـوان اسـت کـه در بخش موسـیقی 
اقـوام جشـنواره موسـیقی جـوان خـوش درخشـیده 
هنرمنـدان  جشـنواره  ایـن  سـوم  روز  در  بودنـد کـه 
برگزیده جشـنواره موسـیقی جوان از فارس، مازندران، 
سیسـتان و بلوچسـتان و خوزسـتان اجراهـای خود را 

پیشـکش مخاطبـان کردند.
ایستگاه آخر

دوازدهمیـن جشـنواره موسـیقی نواحـی ایـران از 16 
آبان در کرمان و 10 شهرسـتان این اسـتان آغاز و شـب 
گذشـته در کاروانسـرای گنجعلی خان به پایان رسـید.

آییـن اختتامیـه ایـن جشـنواره امشـب در مجموعـه 
گنجعلیخـان برگـزار خواهـد شـد.

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک رودبارجنوب

 هیـات موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای 
فاقد سـند رسمی

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و ماده 13آئیـن نامه قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتـی واراضی 
و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره139860319079000558-98/08/08هیات 
اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حوزه ثبت ملک شـهر رودبار جنـوب تصرفات مالکانـه بالمعارض متقاضی 
خانـم کلثوم عبدهللا زاده کوهسـتان فرزند سـهراب بشـماره شناسـنامه 1668صادره ازعنبـر آباددر 
یـک بـاب خانه  به مسـاحت 262متـر مربع پـالک 1552فرعـی از188- اصلی مفـروز و مجزی 
شـده از پـالک 188اصلـی قطعه سـه واقـع در رودبار جنوب –بلـوار والیت –کوچـه والیت ۴قطعه 
سـه بخش ۴6کرمان  خریداری از مالک رسـمی آقای عبدالحسـین ومحمدمهدی وخانم مهسـا 
مهیمـی وفاطمـه بیگ مـرادی محرزگردیده اسـت.لذا به منظور اطالع عموم مراتـب دردو نوبت به 
فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به 
این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهی اسـت در صورت انقضـای مـدت مذکوروعدم 
وصـول اعتـراض طبـق مقررا ت سـند مالکیـت صادر خواهدشـد ./م الـف:736-  تاریخ انتشـار 

نوبـت اول:98/08/11 – تاریخ انتشـارنوبت دوم :98/08/20
علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
 چـون ششـدانگ یکبـاب خانـه و باغچه سردسـیری  پـالک3 فرعی 
از 1563- اصلـی بمسـاحت 1969مترمربـع واقـع در بخش3۴کرمان 
و آدرس :واقـع دراراضـی کـراء دلفـارد جیرفـت مـورد تقاضـای آقـای 
علیجـان جاللـی آبـرده با سـتناد رای هیات محترم حـل اختالف ثبت 
جیرفـت بشـماره986031901۴001131-98/03/18 درمالکیـت نامبـرده قرارگرفتـه وآگهی 
موضـوع مـاده 3قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی وسـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی و مـاده13- آییـن نامـه قانون ثبـت منتشـر ودر موعد مقرر مـورد واخواهـی قرار 
نگرفته ونیاز به تحدید حدود دارد لذا حسـب درخواسـت مورخه 11972-98/08/06مالک 
بدینوسـیله آگهی تحدید حدود آن با سـتناد تبصره ماده 13قانون مزبورمنتشـر و عملیات 
تحدید ی آن از سـاعت 8صبح روزیک شـنبه مورخ98/09/17شـروع وبعمل خواهد آمد 
لـذا بـه مالـک یـا مالکین امالک مجـاور رقبه مزبـور اخطار میگـردد که در موعـد مقرر در 
ایـن اعـالن بـه محـل وقوع ملـک حاضـر و در صورت عـدم مراجعـه مجاوریـن عملیات 
تحدیـد ی بـا معرفی مالک انجام و چنانچه کسـی از مجاورین بر حـدود وحقوق ارتفاقی 
آن اعتـراض داشـته باشـد بـر طبـق مـاده 20قانـون ثبـت و مـاده 86- اصالحـی پس از 
تنظیـم صورتمجلـس تحدیدی اعتراض خـود را کتبا ظرف مدت 30روز به ایـن اداره اعالم 
ودادخواسـت بـه مراجـع ذیصـالح قضائی تقدیـم و گواهی دادخواسـت به ایـن اداره ارائه 
نمایـد وپـس از گذشـت مهلـت یاد شـده هیچگونـه ادعایـی مسـموع نخواهد بـود./. م 

الـف:۴12- تاریخ انتشـار :98/08/20-روز : دوشـنبه 
جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جیرفت

آگهی تحدید حدود اختصاصی
 چـون ششـدانگ یکبـاب خانـه پـالک 513 فرعـی از 535- اصلـی 
بمسـاحت 720مترمربـع واقـع در بخش3۴کرمـان و آدرس :واقـع 
دراراضـی سـر بیـژن سـاردوئیه  جیرفـت مـورد تقاضـای آقـای  قنبـر 
علـی برخـوری مهنـی بـا سـتناد رای هیـات محتـرم حـل اختـالف 
قرارگرفتـه  نامبـرده  درمالکیـت  بشـماره98/02/16-986031901۴00571  ثبـت جیرفـت 
وآگهـی موضـوع مـاده 3قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی وسـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی و مـاده13- آییـن نامـه قانـون ثبـت منتشـر ودر موعـد مقـرر مـورد 
واخواهـی قـرار نگرفتـه ونیـاز بـه تحدیـد حـدود دارد لـذا حسـب درخواسـت مورخـه 
12075-98/08/08مالـک بدینوسـیله آگهـی تحدیـد حـدود آن بـا سـتناد تبصـره مـاده 
13قانـون مزبورمنتشـر و عملیـات تحدیـد ی آن از سـاعت 8صبـح روزسـه شـنبه مورخ 
98/09/19شـروع وبعمـل خواهـد آمـد لذا به مالک یـا مالکین امالک مجـاور رقبه مزبور 
اخطـار میگـردد کـه در موعـد مقرر در ایـن اعالن به محل وقـوع ملک حاضـر و در صورت 
عـدم مراجعـه مجاوریـن عملیـات تحدیـد ی با معرفی مالـک انجام و چنانچه کسـی از 
مجاوریـن بـر حـدود وحقـوق ارتفاقـی آن اعتراض داشـته باشـد بر طبـق مـاده 20قانون 
ثبـت و مـاده 86- اصالحـی پـس از تنظیم صورتمجلـس تحدیدی اعتراض خـود را کتبا 
ظـرف مـدت 30روز بـه ایـن اداره اعالم ودادخواسـت به مراجع ذیصـالح قضائی تقدیم و 
گواهـی دادخواسـت بـه ایـن اداره ارائه نماید وپس از گذشـت مهلت یاد شـده هیچگونه 
ادعایـی مسـموع نخواهـد بـود./. م الـف:۴15- تاریـخ انتشـار :98/08/20-روز : دوشـنبه 
جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جیرفت  

آگهی تحدید حدود اختصاصی
 چـون ششـدانگ یکبـاب خانه  مشـتمل بر باغچه پـالک 153 فرعی 
از 39- اصلی بمسـاحت 290/93مترمربع واقـع در بخش3۴کرمان و 
آدرس :واقـع دراراضی سـروتمین جبالبارزجیرفـت مورد تقاضای خانم 
ریحانـه زابلـی سـروتمین بـا سـتناد رای هیـات محترم حـل اختالف 
ثبـت جیرفـت بشـماره986031901۴0006۴2-98/02/19 درمالکیـت نامبـرده قرارگرفتـه 
وآگهـی موضـوع مـاده 3قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی وسـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی و مـاده13- آییـن نامـه قانـون ثبـت منتشـر ودر موعـد مقـرر مـورد 
واخواهـی قـرار نگرفتـه ونیـاز بـه تحدیـد حـدود دارد لـذا حسـب درخواسـت مورخـه 
11221-98/07/20مالـک بدینوسـیله آگهـی تحدیـد حـدود آن بـا سـتناد تبصـره مـاده 
13قانـون مزبورمنتشـر و عملیـات تحدیـد ی آن از سـاعت 8صبـح روزسـه شـنبه مورخ 
98/09/26شـروع وبعمـل خواهـد آمد لذا به مالـک یا مالکین امالک مجـاور رقبه مزبور 
اخطـار میگـردد کـه در موعـد مقرر در ایـن اعالن به محل وقـوع ملک حاضـر و در صورت 
عـدم مراجعـه مجاوریـن عملیـات تحدیـد ی با معرفی مالـک انجام و چنانچه کسـی از 
مجاوریـن بـر حـدود وحقـوق ارتفاقـی آن اعتراض داشـته باشـد بر طبـق مـاده 20قانون 
ثبـت و مـاده 86- اصالحـی پـس از تنظیم صورتمجلـس تحدیدی اعتراض خـود را کتبا 
ظـرف مـدت 30روز بـه ایـن اداره اعالم ودادخواسـت به مراجع ذیصـالح قضائی تقدیم و 
گواهـی دادخواسـت بـه ایـن اداره ارائه نماید وپس از گذشـت مهلت یاد شـده هیچگونه 
ادعایـی مسـموع نخواهـد بـود./. م الف:۴۴9- تاریـخ انتشـار :98/08/20-روز : دوشـنبه 
جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جیرفت  

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت

 هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی 
مـاده3  موضـوع  رسـمی-آگهی  سـند  فاقـد  سـاختمانهای  و 
قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی 
برابـررای شـماره13986031901۴0029۴7- رسـمی  فاقدسـند  و سـاختمانهای 

98/07/20هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی 
ملـک  ثبـت  حـوزه  ثبتـی  رسـمی مسـتقردرواحد  فاقـد سـند  و سـاختمانهای 
جیرفـت  تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای امیـر کریمـدادی فرزند 
ابوالقاسـم بشـماره شناسـنامه 85صـادره ازجیرفـت در ششـدانگ یـک بـاب 
خانـه  بـه مسـاحت 366متـر مربـع پـالک - فرعـی از5۴6- اصلـی مفـروز و 
مجـزی شـده از پـالک -فرعـی از5۴6 -اصلـی قطعـه دوواقع در اراضی پشـت 
لـر جیرفـت بخـش ۴5کرمـان خریـداری از مالک رسـمی آقـای کریـم کامیابی 
محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 
15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه 
مـدت دومـاه اعتـراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف 
مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی 
تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول 
اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیـت صادر خواهدشـد ./م الـف:۴10-  جواد 
فاریابـی  - رئیـس ثبـت اسـناد امـالک - تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/08/20 

– تاریـخ انتشـارنوبت دوم :98/09/0۴
جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جیرفت  

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت

و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات   
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضوع مـاده3 قانـون و ماده 
13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی 
برابـررای شـماره13986031901۴0030۴2-98/07/23هیات دوم موضـوع قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی 
حـوزه ثبـت ملـک جیرفت  تصرفـات مالکانـه بالمعارض متقاضـی خانم سـحرکریمدادی 
فرزند ابوالقاسـم بشـماره شناسـنامه 3020259827صادره ازجیرفت در ششدانگ یک باب 
خانـه  به مسـاحت 368متـر مربع پالک - فرعـی از5۴6- اصلی مفروز و مجزی شـده از 
پـالک -فرعـی از5۴6 -اصلی قطعه دوواقع در اراضی پشـت لـر جیرفت بخش ۴5کرمان 
خریـداری از مالـک رسـمی آقـای کریـم کامیابـی محرزگردیـده اسـت.لذا به منظـور اطالع 
عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصله 15روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت 
بـه صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـاراولین 
آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظرف 
مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم 
نماینـد . بدیهـی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکوروعدم وصول اعتـراض طبق مقررا ت 
سـند مالکیـت صادر خواهدشـد ./م الف:۴11- تاریخ انتشـار نوبـت اول:98/08/20 – تاریخ 

انتشـارنوبت دوم :98/09/0۴
 جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت

و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات   
رسـمی سـند  فاقـد  سـاختمانهای 

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی 
شـماره13986031901۴003051- برابـررای  رسـمی  فاقدسـند  سـاختمانهای  و  واراضـی 

98/07/23هیـات دوم موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت  تصرفـات مالکانـه 
بالمعـارض متقاضـی آقـای یدهللا عبـاس زاده فرزنـد علی بشـماره شناسـنامه 315صادره 
ازبـم  در ششـدانگ یـک بـاب خانـه  بـه مسـاحت 317متـر مربع پـالک –فرعـی از 78- 
اصلـی  مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 3فرعـی از78 -اصلی قطعـه یک واقـع در اراضی 
سـقدر جبالبـارز جیرفـت بخـش 3۴کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقای سـید کاظم 
موسـوی  محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 
15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهی بـه مدت دومـاه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد 
./م الـف:۴26-  تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/08/20 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :98/09/0۴

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

حصر وراثت 
 احتراما خواهشـمند اسـت با توجه به دادخواسـت جمالی بونگی پور 
فرزندمـراد بـه شـماره ملـی 5369۴9752۴ به خواسـته حصر وراثت 

ورثـه مرحـوم عبـاس مـرادی زاده چـاه شـاهی  در یک نوبـت روزنامه 

چـاپ شـود کـه چنانچـه ورثـه ای دیگر یا وصیت نامه ای در دسـت کسـی باشـد به این 

شـورا مراجعـه نمائیـد ودر غیـر اینصـورت گواهی حصر وراثـت صادر خواهد شـد .ورثه :

1- جمالی بونگی پورفرزند مرادبه ش م  5369۴9752۴ )همسر متوفی (

2-جـواد مـرادی زاده چـاه شـاهی فرزنـد عبـاس بـه ش ملـی 5360۴۴69۴3)فرزند 

) متوفی 

3-پونـس مـرادی زاده چـاه شـاهی فرزند عبـاس بـه ش ملـی 5360231882)فرزند 

) متوفی 

ملـی  ش  بـه  عبـاس  فرزنـد  شـاهی  چـاه  زاده  مـرادی  علـی  ۴-محمـد 

) متوفـی  5360۴03187)فرزنـد 

5-یوسـف مـرادی زاده چـاه شـاهی فرزند عبـاس بـه ش ملـی 536016۴565)فرزند 

) متوفی 

6-اسـاء مـرادی زاده چـاه شـاهی فرزنـد عبـاس بـه ش ملـی 5360316616)فرزنـد 

متوفـی (

شوراحل اختالف –بخش جازموریان –م الف :745

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت

و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات   
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضوع مـاده3 قانـون و ماده 
13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی 
تعییـن  قانـون  موضـوع  دوم  شـماره13986031901۴002956-98/07/20هیات  برابـررای 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی 
حـوزه ثبـت ملک جیرفـت  تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی آقای محمد مشـایخی 
امجـز فرزند حسـن بشـماره شناسـنامه 185صادره ازجیرفت در ششـدانگ یـک باب خانه 
مخروبـه  بـه مسـاحت 3۴۴/13متر مربع پـالک - فرعی از57۴- اصلی مفـروز و مجزی 
شـده از پالک1216فرعـی از57۴ -اصلی قطعه دوواقـع در اراضی جیرفت بخش ۴5کرمان 
خریداری از مالک رسـمی آقای سـید احمد حسـینی نژاد محرزگردیده اسـت.لذا به منظور 
اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص 
نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ 
انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ 
رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را به مراجع قضایی 
تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکوروعدم وصـول اعتراض طبق 
مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد ./م الف:۴09-  تاریخ انتشـار نوبت اول:98/08/20 

– تاریـخ انتشـارنوبت دوم :98/09/0۴
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت

و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات   
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضوع مـاده3 قانـون و ماده 
13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند 
قانـون  موضـوع  دوم  شـماره13986031901۴002۴۴2-98/06/11هیات  برابـررای  رسـمی 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد 
ثبتـی حـوزه ثبـت ملک جیرفـت  تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی آقای ماشـاءهللا 
رشـیدی گمیـن  فرزنـد نعمت اله  بشـماره شناسـنامه 139صـادره ازجیرفت در ششـدانگ 
یـک بـاب خانـه مشـتمل بـر باغچه  بـه مسـاحت 1200متـر مربع پـالک - فرعـی از16۴- 
اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 6فرعـی از16۴ -اصلـی قطعه یـک واقـع در اراضی 
سرچشـمه مسـکون جبالبـارز جیرفت بخـش 3۴کرمان خریـداری از مالک رسـمی آقای 
علـی عارفـی  محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظور اطـالع عموم مراتـب دردو نوبـت به فاصله 
15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهی بـه مدت دومـاه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد 
./م الـف:۴27-  تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/08/20 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :98/09/0۴
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

آگهی حصر وراثت
 آقـای رضـا ضیاءالدینـی دشـتخاکی فرزنـد محمـد دارای شناسـنامه 
6327 بشـرح دادخواسـت شـماره500335/5/98 مورخـه1398/7/3 
توضیـح داده شـادروان محمـد ضیاءالدینی دشـتخاکی فرزند حسـین 

بشناسـنامه 3 در تاریـخ1398/۴/2
در شهر زرند فوت شده و وراثت حین الفوت وی عبارتند:

1_ رضـا ضیاءالدینـی فرزنـد محمـد بـه شـماره ملـی 3091۴76731 متولـد1367/10/5 
متوفی فرزنـد 

2_ عزیـزه ضیاءالدینـی فرزنـد محمـد بـه شـماره ملـی 3080120061 متولـد1371/1/16 
متوفی فرزنـد 

3_ مجتبـی ضیاءالدینـی فرزند محمد به شـماره ملـی 3091258361 متولـد1362/6/30 
فرزنـد متوفی

۴_ صدیقـه کمسـاری فرزنـد اکبر بـه شـماره ملـی 3091052117 متولد13۴6/1/9 همسـر 
فی متو

لـذا مراتـب یک نوبـت در روزنامه های کثیراالنتشـار محلی آگهی می شـود چنانچه کسـی 
اعتـراض دارد و یـا وصیـت نامـه ای از متوفـی نـزد اشـخاصی باشـد ظرف  مـدت یک ماه 
از نشـر آگهـی بـه شـورای حـل اختـالف تقدیـم دارد واال گواهـی صـادر خواهـد شـد و هـر 
وصیتنامـه ای جـز رسـمی و سـری کـه بعـد از ایـن موعد ابـراز شـود از درجه اعتبار سـاقط 
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آگهی حصر وراثت
 احترامـا در خصـوص دادخواسـت تقدیمـی خواهـان علیرضـا سـهرابی  بـه خواسـته 
حصروراثـت توضیـح داده شـادروان امیـر حسـین سـهرابی فرزنـد علیرضـا بـه شـماره  
ملـی 5360373679 در تاریـخ 1397/7/17دربیـژن ابـاد فـوت نمـوده ووارث حین فوق 

عبارتنـد از :

1- زینب راوند فرزند شعبان به ش م5369379858)مادر متوفی (                   
2-علیرضا سهرابی فرزند رمضان به ش م5369381186و ت ت 13۴8/7/2)پدرمتوفی ( 

لـذا مراتـب یک نوبت در روزنامه کثیر االنتشـار محلی آگهی میشـود چنانچه کسـی اعتـراض دارد یا وصیت 
نامـه ازمتوفی نزد اشـخاص باشـد یک ماه از نشـر آگهـی به دادگاه تقدیـم دارد واال گواهی صادر خواهد شـد 
رئیس شوراحل اختالف شماره دو –بهروز عربی –م الف 748

آگهی حصر وراثت
 احترامـا در خصـوص دادخواسـت تقدیمـی خواهـان دالویـز سـهرابی چـاه حسـن  بـه 
خواسـته حصروراثـت توضیـح داده شـادروان اریان  سـهرابی چاه حسـن فرزنـد آلمان به 
شـماره  ملـی 5369۴57808 در تاریـخ 1381/3/28دررودبـار جنـوب فـوت نمـوده ووارث 

حین فـوق عبارتنـد از :
1-دالویز سهرابی چاه حسن فرزند اریان   

2-ارمان  سهرابی چاه حسن فرزند اریان   )فرزندان پسر متوفی(
3-ارمینا سهرابی چاه حسن فرزند اریان )فرزند دختر متوفی (

۴-مریم سهرابی فرزند خان محمد 
5-ماه خاتون ناروئی فرزند قنبر )همسران متوفی(                                 

لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامه کثیر االنتشـار محلی آگهی میشـود چنانچه کسـی اعتـراض دارد یا وصیت 
نامـه ازمتوفـی نزد اشـخاص باشـد یـک ماه از نشـر آگهی بـه دادگاه تقدیـم دارد واال گواهی صادر خواهد شـد 
 رئیس شوراحل اختالف شماره دو –بهروز عربی –م الف 749

آگهی حصر وراثت
 احترامـا در خصـوص دادخواسـت تقدیمـی خواهـان جـواد میرانـی طـراده  بـه خواسـته 
حصروراثـت توضیـح داده شـادروان درویش میرانی طراده  فرزند غالمحسـین  به شـماره  
ملـی 5369۴60922 در تاریـخ 1395/12/15درمظفـر ابـاد فـوت نمـوده ووارث حیـن فوق 

عبارتند از :
1- جواد میرانی طراده فرزند درویش به ش م5369811873و ت ت 13۴6/6/7)فرزند پسر متوفی (                   

2- کلثوم میرانی طراده فرزند درویش به ش م53696665و ت ت 133۴/6/7-                   
3-معصومه  میرانی طراده فرزند درویش به ش م5369666555و ت ت 1337/7/8                   

۴-پروانه میرانی طراده فرزند درویش به ش م5369811881و ت ت 1351/10/7)فرزندان دختر متوفی (                   
لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه کثیـر االنتشـار محلـی آگهی میشـود چنانچه کسـی اعتـراض دارد یا 
وصیـت نامـه ازمتوفـی نـزد اشـخاص باشـد یـک مـاه از نشـر آگهـی بـه دادگاه تقدیـم دارد واال گواهـی 

صـادر خواهد شـد 
رئیس شوراحل اختالف شماره دو –بهروز عربی –م الف 747

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت

و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات   
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی- آگهی موضوع مـاده3 قانـون و ماده 
13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی 
برابررای شـماره13986031901۴001۴50-98/0۴/17هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حـوزه ثبت 
ملـک جیرفـت  تصرفـات مالکانـه بالمعارض متقاضـی آقای اکبر سـرحدی دلفـارد فرزند 
رمضان بشـماره شناسـنامه 8صادره ازجیرفت در ششـدانگ یک باب خانه وباغچه مرکباتی 
بـه مسـاحت 2587/30متـر مربع پالک - فرعـی از1235- اصلی مفروز و مجزی شـده از 
پـالک -فرعـی از1235 -اصلی قطعه 6واقع در اراضـی انجیر بازوئیه دلفارد جیرفت بخش 
3۴کرمـان خریـداری از مالک رسـمی آقـای درویش حیـدری دلفارد محرزگردیده اسـت.

لـذا بـه منظـور اطالع عمـوم مراتـب دردو نوبت بـه فاصلـه 15روزآگهی می شـود در صورتی 
که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند 
از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دوماه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از 
اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجع 
قضایـی تقدیـم نمایند . بدیهی اسـت در صورت انقضای مدت مذکوروعـدم وصول اعتراض 
طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد .   تاریخ انتشـار نوبت اول:98/08/20 – تاریخ 

انتشارنوبت دوم :98/09/0۴
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت

و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات   
رسـمی سـند  فاقـد  سـاختمانهای 

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی 
شـماره13986031901۴003031- برابـررای  رسـمی  فاقدسـند  سـاختمانهای  و  واراضـی 

98/07/22هیـات دوم موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت  تصرفـات مالکانـه 
بالمعـارض متقاضـی خانـم حکیمه ارتـا فرزند عیـن اله بشـماره شناسـنامه 8۴۴8صادره 
ازجیرفـت در ششـدانگ یـک بـاب خانـه  بـه مسـاحت 20۴متـر مربـع پـالک - فرعـی 
از581- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک -فرعـی از581 -اصلـی قطعـه دوواقع در 
اراضـی حسـین ابـاد جیرفـت بخش ۴5کرمـان خریـداری از مالک رسـمی آقـای ابراهیم 
سـیدیان محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 
15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهی بـه مدت دومـاه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد 
./م الـف:۴36-   تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/08/20 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :98/09/0۴

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

آگهی حصر وراثت
 خانـم نجمـه زمانـی فرزنـد ناصـر دارای شناسـنامه 299172230۴ 
بشـرح دادخواسـت شـماره 98/600281مورخه98/6/23 توضیح داده 

شـادروان بتـول ریاضـی فتـح آبـادی فرزند سـیدعباس بشناسـنامه 

118 در تاریـخ1397/7/3

در شهر کرمان فوت شده و وراثت حین الفوت وی عبارتند از:

1_ ناصر زمانی فرزند فتح اله به شماره ملی 2991915536 متولد 1318 همسر متوفی

2_ نجمه زمانی فرزند ناصر به شماره ملی 299172230۴ متولد 1361 فرزند متوفی

3_ نادر زمانی فرزند ناصر به شماره ملی 2992101656 متولد 1350 فرزند متوفی

۴_ محمـد زمانـی فرزنـد ناصـر بـه شـماره ملـی 2992130885 متولـد 1353 فرزنـد 

فی متو

5_ ندا زمانی فرزند ناصر به شماره ملی 2992130893 متولد 1353 فرزند متوفی

لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه هـای کثیراالنتشـار محلـی آگهـی می شـود چنانچه 

کسـی اعتـراض دارد و یـا وصیـت نامـه ای از متوفی نزد اشـخاصی باشـد ظـرف  مدت 

یـک مـاه از نشـر آگهـی بـه شـورای حـل اختـالف تقدیـم دارد واال گواهی صـادر خواهد 

شـد و هـر وصیتنامـه ای جـز رسـمی و سـری کـه بعـد از ایـن موعد ابـراز شـود از درجه 

اعتبـار سـاقط اسـت. م الف 328

دفتر شورای حل اختالف شماره۶ شهرستان زرند

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک رودبارجنوب

 هیـات موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای 
فاقد سـند رسمی

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانون تعییـن تکلیف 
وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شـماره139860319079000557-
98/08/08هیـات اول موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهر رودبـار جنـوب تصرفـات مالکانـه 
بالمعارض متقاضی آقای محمود فالحی شـا ه آباد فرزند موسـی بشـماره شناسـنامه 101صادره 
ازکهنـوج در یـک بـاب خانـه  بـه مسـاحت 323متـر مربـع پـالک 155۴فرعـی از188- اصلـی 
مفـروز و مجـزی شـده از پالک 188اصلی قطعه سـه واقـع در رودبار جنوب –شـهرک صالح آباد 
قطعـه سـه بخش ۴6کرمـان  خریداری از مالک رسـمی آقای عبدالمهدی مهیمـی محرزگردیده 
اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عموم مراتـب دردو نوبت بـه فاصلـه 15روزآگهی می شـود در صورتی 
کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از 
تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و پـس از اخذ 
رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی 
تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکوروعـدم وصول اعتـراض طبق مقررا 
ت سـند مالکیـت صادر خواهدشـد ./م الـف:737- تاریخ انتشـار نوبـت اول:98/08/11 – تاریخ 

انتشـارنوبت دوم :98/08/20
 علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
 چـون ششـدانگ یکبـاب خانـه وباغچه  پـالک 155فرعـی از 39- 
اصلـی بمسـاحت1۴00مترمربع واقـع در بخش3۴کرمـان و آدرس 
:واقـع دراراضـی سـروتمین جبالبـارز جیرفـت مـورد تقاضـای آقای 
محمـد زابلی سـروتمین بـا سـتناد رای هیات محترم حـل اختالف 
ثبـت جیرفـت بشـماره986031901۴001153-98/03/19 درمالکیـت نامبـرده قرارگرفتـه 
وآگهـی موضـوع مـاده 3قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی وسـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی و مـاده13- آییـن نامـه قانـون ثبـت منتشـر ودر موعـد مقـرر مـورد 
واخواهـی قـرار نگرفته ونیاز به تحدید حدود دارد لذا حسـب درخواسـت مورخـه 12025-

98/08/08مالـک بدینوسـیله آگهـی تحدیـد حـدود آن با سـتناد تبصـره مـاده 13قانون 
مزبورمنتشـر و عملیات تحدید ی آن از سـاعت 8صبح روزدوشنبه مورخ 98/09/18شروع 
وبعمـل خواهـد آمـد لـذا به مالـک یا مالکیـن امالک مجـاور رقبـه مزبور اخطـار میگردد 
کـه در موعـد مقـرر در ایـن اعـالن به محل وقـوع ملک حاضـر و در صورت عـدم مراجعه 
مجاوریـن عملیـات تحدیـد ی بـا معرفـی مالک انجـام و چنانچـه کسـی از مجاورین بر 
حـدود وحقوق ارتفاقی آن اعتراض داشـته باشـد بر طبق ماده 20قانون ثبـت و ماده 86- 
اصالحـی پـس از تنظیـم صورتمجلس تحدیدی اعتـراض خود را کتبا ظرف مـدت 30روز 
بـه ایـن اداره اعالم ودادخواسـت به مراجـع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی دادخواسـت 
بـه ایـن اداره ارائـه نمایـد وپـس از گذشـت مهلـت یـاد شـده هیچگونه ادعایی مسـموع 

نخواهـد بـود./. م الـف:۴1۴- تاریخ انتشـار :98/08/20-روز : دوشـنبه 
جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جیرفت

آگهی تحدید حدود اختصاصی
 چـون ششـدانگ یکبـاب خانـه پـالک 512 فرعـی از 535- اصلی 
بمسـاحت 8۴0مترمربـع واقـع در بخش3۴کرمـان و آدرس :واقـع 
دراراضـی سـر بیـژن سـاردوئیه  جیرفـت مـورد تقاضای آقـای  قنبر 
علـی برخـوری مهنـی بـا سـتناد رای هیـات محتـرم حـل اختـالف 
قرارگرفتـه  نامبـرده  درمالکیـت  بشـماره98/02/16-986031901۴00580  ثبـت جیرفـت 
وآگهـی موضـوع مـاده 3قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی وسـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی و مـاده13- آییـن نامـه قانـون ثبـت منتشـر ودر موعـد مقـرر مـورد 
واخواهـی قـرار نگرفتـه ونیـاز بـه تحدیـد حـدود دارد لـذا حسـب درخواسـت مورخـه 
12076-98/08/08مالـک بدینوسـیله آگهـی تحدیـد حـدود آن بـا سـتناد تبصـره مـاده 
13قانـون مزبورمنتشـر و عملیـات تحدیـد ی آن از سـاعت 8صبـح روزسـه شـنبه مورخ 
98/09/19شـروع وبعمـل خواهـد آمـد لذا به مالک یـا مالکین امالک مجـاور رقبه مزبور 
اخطـار میگـردد کـه در موعـد مقرر در ایـن اعالن به محل وقـوع ملک حاضـر و در صورت 
عـدم مراجعـه مجاوریـن عملیـات تحدیـد ی با معرفی مالـک انجام و چنانچه کسـی از 
مجاوریـن بـر حـدود وحقـوق ارتفاقـی آن اعتراض داشـته باشـد بر طبـق مـاده 20قانون 
ثبـت و مـاده 86- اصالحـی پـس از تنظیم صورتمجلـس تحدیدی اعتراض خـود را کتبا 
ظـرف مـدت 30روز بـه ایـن اداره اعالم ودادخواسـت به مراجع ذیصـالح قضائی تقدیم و 
گواهـی دادخواسـت بـه ایـن اداره ارائه نماید وپس از گذشـت مهلت یاد شـده هیچگونه 
ادعایـی مسـموع نخواهـد بـود./. م الـف:۴16- تاریـخ انتشـار :98/08/20-روز : دوشـنبه 
جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جیرفت  

آگهی تحدید حدود اختصاصی
پـالک  باغچـه   بـر  مشـتمل  خانـه  یکبـاب  ششـدانگ  چـون   
15۴ فرعـی از 39- اصلـی بمسـاحت 1016/30مترمربـع واقـع در 
بخش3۴کرمان و آدرس :واقع دراراضی سـروتمین جبالبارزجیرفت 
مـورد تقاضـای آقـای  احمـد زابلی سـروتمین بـا سـتناد رای هیات 
محتـرم حـل اختـالف ثبـت جیرفـت بشـماره986031901۴000001-98/01/06 درمالکیـت 
نامبـرده قرارگرفتـه وآگهـی موضـوع مـاده 3قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی 
وسـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی و مـاده13- آییـن نامه قانـون ثبت منتشـر ودر موعد 
مقـرر مـورد واخواهـی قـرار نگرفتـه ونیـاز بـه تحدیـد حـدود دارد لذا حسـب درخواسـت 
مورخـه 12۴8۴-98/08/18مالـک بدینوسـیله آگهـی تحدید حـدود آن با سـتناد تبصره 
ماده 13قانون مزبورمنتشـر و عملیات تحدید ی آن از سـاعت 8صبح روزسـه شنبه مورخ 
98/09/26شـروع وبعمـل خواهـد آمد لذا به مالـک یا مالکین امالک مجـاور رقبه مزبور 
اخطـار میگـردد کـه در موعـد مقرر در ایـن اعالن به محل وقـوع ملک حاضـر و در صورت 
عـدم مراجعـه مجاوریـن عملیـات تحدیـد ی با معرفی مالـک انجام و چنانچه کسـی از 
مجاوریـن بـر حـدود وحقـوق ارتفاقـی آن اعتراض داشـته باشـد بر طبـق مـاده 20قانون 
ثبـت و مـاده 86- اصالحـی پـس از تنظیم صورتمجلـس تحدیدی اعتراض خـود را کتبا 
ظـرف مـدت 30روز بـه ایـن اداره اعالم ودادخواسـت به مراجع ذیصـالح قضائی تقدیم و 
گواهـی دادخواسـت بـه ایـن اداره ارائه نماید وپس از گذشـت مهلت یاد شـده هیچگونه 
ادعایـی مسـموع نخواهـد بـود./. م الـف:۴۴8- تاریخ انتشـار :98/08/20-روز : دوشـنبه 
جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جیرفت  

آگهی فقدان سند مالکیت
مشـاعی  مالـک  مالـک  نیـا  افضلـی  نجاتعلـی  آقـای  چـون   
در  واقـع  58۴-اصلـی  از  فرعـی   2 پـالک  ششـدانگ  از  
بخش۴5کرمـان بـا ارائـه دو برگ شـهادت شـهود تصدیق شـده 
ادعـا واعـالم نمـوده اصـل سـند مالکیـت پـالک اخیرالذکـر کـه 
قبـال ذیـل ثبت365۴3صفحـه ۴81 دفترامـالک  199 محلی جیرفت صادر وتسـلیم 
شـده اسـت بعلت جابجـای مفقود گردیـده واز این اداره تقاضای صدورسـند مالکیت 
المثنـی پـالک فـوق را نمـوده لذا بنـا به درخواسـت نامبرده وبرحسـب دسـتورتبصره 
یـک مـاده 120آییـن نامـه – قانـون ثبـت مراتـب در یـک نوبـت آگهـی میگـردد تـا 
چنانچـه شـخص یـا اشـخاصی مدعـی انجـام معاملـه نسـبت بـه ملـک مرقـوم ویا 
وجـود اصـل سـند مالکیـت مـورد ادعـا نـزد خود مـی باشـند از تاریـخ انتشـار آگهی 
)یـک نوبـت اسـت (ظـرف مـدت 10روز مراتب را بـا ارائه اصل سـند مالکیت یا سـند 
معاملـه کتبـا بـه اداره ثبـت اسـناد وامـالک شهرسـتان جیرفت اعـالم نماینـد بدیهی 
اسـت پـس از انقضـای مهلت مقـرر در آگهـی )10روز(هیچ گونه ادعایـی از هیچکس 
مسـموع نخواهـد بـود وایـن اداره وفـق ضوابـط و مقـررات نسـبت بـه صـدور سـند 

مالکیـت المثنـی بنـام مالـک اقـدام خواهـد نمـود /.م الـف :۴51
جواد فاریابی -رئیس ثبت اسناد امالک جیرفت

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک رودبارجنوب

 هیـات موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای 
فاقد سـند رسمی

قانـون  نامـه  13آئیـن  مـاده  و  قانـون  مـاده3  موضـوع  آگهـی 
برابـررای  رسـمی  فاقدسـند  سـاختمانهای  و  واراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن 
شـماره139۴603190790020050۴1-9۴/08/25هیات اول موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهر رودبار 
جنـوب تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانم شمسـی محمد علـی زابلـی فرزند عباس 
بشـماره شناسـنامه 67۴صادره ازرودبارجنوب در یک باب خانه  به مسـاحت ۴13/57متر مربع 
پـالک 8۴2فرعـی از188- اصلـی مفـروز و مجزی شـده از پـالک 188اصلی قطعه سـه واقع در 
رودبـار جنـوب –بلـوار انتظام خریداری از مالک رسـمی آقای عبدالحسـین ،محمدمهدی، مهسـا 
مهیمـی وفاطمـه بیگ مـرادی محرزگردیده اسـت.لذا به منظور اطالع عموم مراتـب دردو نوبت به 
فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به 
این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهی اسـت در صورت انقضـای مـدت مذکوروعدم 
وصـول اعتـراض طبـق مقررا ت سـند مالکیـت صادر خواهدشـد ./م الـف:73۴- تاریخ انتشـار 

نوبـت اول:98/08/11 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :98/08/20
 علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
 چـون ششـدانگ یکبـاب خانـه مشـتمل بـر باغچـه  پـالک 26 
در  واقـع  بمسـاحت 1۴0۴/۴2مترمربـع  اصلـی  از 1229-  فرعـی 
دلفـارد  کیـوان  سـر  دراراضـی  :واقـع  آدرس  و  بخش3۴کرمـان 
جیرفـت مـورد تقاضـای خانم سـهیال دلفـاردی با سـتناد رای هیات 
محتـرم حل اختالف ثبـت جیرفـت بشـماره986031901۴002081-98/05/26 درمالکیت 
نامبـرده قرارگرفتـه وآگهـی موضـوع مـاده 3قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی 
وسـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی و مـاده13- آییـن نامه قانـون ثبت منتشـر ودر موعد 
مقـرر مـورد واخواهـی قـرار نگرفتـه ونیـاز بـه تحدیـد حـدود دارد لذا حسـب درخواسـت 
مورخـه 11986-98/08/06مالـک بدینوسـیله آگهـی تحدیـد حـدود آن بـا سـتناد تبصره 
مـاده 13قانـون مزبورمنتشـر و عملیات تحدید ی آن از سـاعت 8صبح روزدوشـنبه مورخ 
98/09/18شـروع وبعمـل خواهـد آمـد لذا به مالک یـا مالکین امالک مجـاور رقبه مزبور 
اخطـار میگـردد کـه در موعـد مقرر در ایـن اعالن به محل وقـوع ملک حاضـر و در صورت 
عـدم مراجعـه مجاوریـن عملیـات تحدیـد ی با معرفی مالـک انجام و چنانچه کسـی از 
مجاوریـن بـر حـدود وحقـوق ارتفاقـی آن اعتراض داشـته باشـد بر طبـق مـاده 20قانون 
ثبـت و مـاده 86- اصالحـی پـس از تنظیم صورتمجلـس تحدیدی اعتراض خـود را کتبا 
ظـرف مـدت 30روز بـه ایـن اداره اعالم ودادخواسـت به مراجع ذیصـالح قضائی تقدیم و 
گواهـی دادخواسـت بـه ایـن اداره ارائه نماید وپس از گذشـت مهلت یاد شـده هیچگونه 
ادعایـی مسـموع نخواهد بـود./. م الـف:۴13- تاریـخ انتشـار :98/08/20-روز : دوشـنبه 
 جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جیرفت

آگهی تحدید حدود اختصاصی
 چـون ششـدانگ یکبـاب خانـه قدیمـی پـالک 589 فرعـی از 
1- اصلـی بمسـاحت 580مترمربـع واقـع در بخش3۴کرمـان و 
آدرس :واقـع دراراضـی محمـد آباد مسـکون جبالبـارز جیرفت مورد 
تقاضـای اقـای یحیـی کریمـی مسـکونی  بـا سـتناد رای هیـات 
محترم حـل اختالف ثبـت جیرفـت بشـماره986031901۴002۴31-98/06/10 درمالکیت 
نامبـرده قرارگرفتـه وآگهـی موضـوع مـاده 3قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی 
وسـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی و مـاده13- آییـن نامه قانـون ثبت منتشـر ودر موعد 
مقـرر مـورد واخواهـی قـرار نگرفتـه ونیـاز بـه تحدیـد حـدود دارد لذا حسـب درخواسـت 
مورخـه 12153-98/08/11مالـک بدینوسـیله آگهـی تحدیـد حـدود آن بـا سـتناد تبصره 
ماده 13قانون مزبورمنتشـر و عملیات تحدید ی آن از سـاعت 8صبح روزسـه شنبه مورخ 
98/09/20شـروع وبعمـل خواهـد آمـد لذا به مالک یـا مالکین امالک مجـاور رقبه مزبور 
اخطـار میگـردد کـه در موعـد مقرر در ایـن اعالن به محل وقـوع ملک حاضـر و در صورت 
عـدم مراجعـه مجاوریـن عملیـات تحدیـد ی با معرفی مالـک انجام و چنانچه کسـی از 
مجاوریـن بـر حـدود وحقـوق ارتفاقـی آن اعتراض داشـته باشـد بر طبـق مـاده 20قانون 
ثبـت و مـاده 86- اصالحـی پـس از تنظیم صورتمجلـس تحدیدی اعتراض خـود را کتبا 
ظـرف مـدت 30روز بـه ایـن اداره اعالم ودادخواسـت به مراجع ذیصـالح قضائی تقدیم و 
گواهـی دادخواسـت بـه ایـن اداره ارائه نماید وپس از گذشـت مهلت یاد شـده هیچگونه 
ادعایـی مسـموع نخواهد بـود./. م الـف:۴2۴- تاریـخ انتشـار :98/08/20-روز : دوشـنبه 
جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جیرفت

آگهی تحدید حدود اختصاصی
 چـون ششـدانگ یکبـاب خانـه در حال سـاخت  پـالک 11۴ فرعی 
از 120۴- اصلـی بمسـاحت ۴50مترمربـع واقـع در بخش3۴کرمان 
و آدرس :واقـع دراراضـی گربـه دلفـارد  جیرفت مـورد تقاضای خانم 
صدیقـه پرتـون  بـا سـتناد رای هیـات محتـرم حـل اختـالف ثبـت 
جیرفـت بشـماره986031901۴001507-98/0۴/23 درمالکیـت نامبـرده قرارگرفته وآگهی 
موضـوع مـاده 3قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی وسـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی و مـاده13- آییـن نامـه قانون ثبـت منتشـر ودر موعد مقرر مـورد واخواهـی قرار 
نگرفته ونیاز به تحدید حدود دارد لذا حسـب درخواسـت مورخه 11296-98/07/21مالک 
بدینوسـیله آگهی تحدید حدود آن با سـتناد تبصره ماده 13قانون مزبورمنتشـر و عملیات 
تحدید ی آن از سـاعت 8صبح روزچهارشـنبه مورخ 98/09/27شـروع وبعمل خواهد آمد 
لـذا بـه مالـک یـا مالکین امالک مجـاور رقبه مزبـور اخطار میگـردد که در موعـد مقرر در 
ایـن اعـالن بـه محـل وقوع ملـک حاضـر و در صورت عـدم مراجعـه مجاوریـن عملیات 
تحدیـد ی بـا معرفی مالک انجام و چنانچه کسـی از مجاورین بر حـدود وحقوق ارتفاقی 
آن اعتـراض داشـته باشـد بـر طبـق مـاده 20قانـون ثبـت و مـاده 86- اصالحـی پس از 
تنظیـم صورتمجلـس تحدیـدی اعتـراض خـود را کتبـا ظـرف مـدت 30روز بـه ایـن اداره 
اعـالم ودادخواسـت به مراجـع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی دادخواسـت بـه این اداره 
ارائه نماید وپس از گذشـت مهلت یاد شـده هیچگونه ادعایی مسـموع نخواهد بود./. م 

الـف:۴3۴- تاریخ انتشـار :98/08/20-روز : دوشـنبه 
 جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جیرفت  

آگهی تحدید حدود اختصاصی
 چـون ششـدانگ خانـه و بـاغ پـالک 1 فرعـی از 12۴5- اصلـی بـه 
مسـاحت ۴987/5 مترمربـع واقـع در بخـش 3۴ کرمـان واقـع در 
اراضـی گنـگا مروئیـه دلفـارد جیرفـت مـورد تقاضای آقـای مرتضی 
عطائـی پورکـی بـه اسـتناد رای هیـات محتـرم حـل اختـالف ثبت 
جیرفـت بـه شـماره 5070 مـورخ 137۴/11/30در مالکیـت نامبـرده قرار گرفتـه و آگہی 
موضـوع مـاده بنـد 6 مـاده یک قانـون اصالحـی مـواد 1 و 2 و 3 قانون اصالحـی – آیین 
نامـه قانـون ثبـت منتشـر و در موعـد مقرر مـورد واخواهـی قرار نگرفتـه و نیـاز به تحدید 
حدود دارداعمال تبصره ذیل ماده 15 قانون ثبت میسـر نمیباشـد لذا حسـب درخواسـت 
شـماره 11925 مورخـه98/08/0۴ مالـک بدینوسـیله آگهـی تحدیـد حدود آن به اسـتناد 
تبصره ماده 5 قانون مزبور منتشـر و عمليات تحدیدی آن از سـاعت 8 صبح روز دوشـنبه 
مـورخ 98/09/25شـروع و بـه عمـل خواهـد آمد لـذا به مالـک یامالکین امـالک مجاور 
مزبـور اخطـار میگـردد کـه در موعـد مقـرر در این اعـالن به محـل وقوع ملک حاضـر ودر 
صـورت عـدم مراجعـه مجاوریـن عملیـات تحدیدی بـا معرفی مالـک انجـام و چنانچه 
کسـی از مجاوريـن برحـدود و حقـوق ارتفاقی آن اعتراض داشـته باشـد بر طبـق ماده 20 
قانـون ثبـت و مـاده86- اصالحـی پـس از تنظیم صورتمجلـس تحدیدی اعتـراض خود 
را کتبـا بـه ایـن اداره اعـالم و ظرف مـدت 30 روز دادخواسـت به مراجـع ذیصالح قضایی 
تقدیـم نمایـد و گواهـی دادخواسـت بـه ایـن اداره ارائـه نمایـد و پـس از گذشـت مهلت 
یـاد شـده هیچ گونـه ادعای مسـموع نخواهد بود.تاریـخ انتشـار :98/08/20روز:دوشـنبه 
جواد فاریابی –رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان جیرفت –م الف :431

آگهی مناقصه      
شماره 55/الف/8-98 م

شـرکت آب و فاضـالب شـهری اسـتان کرمـان در نظـر دارد مناقصه عمومـی حفاری دو حلقه چاه آب شـرب 
شـهر جیرفـت را بـا بـرآورد 5.0۶7.750.371 ریـال و مبلـغ تضمیـن شـرکت در مناقصـه 253.500.000 ریـال از 
محـل اعتبـارات عمرانـی و بـا حداقل تعداد شـرکت کنندگان دو نفـر و بـه شـماره 20980059۶3000041 را از طریق 
سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولت برگـزار نماید.لذا از کلیه شـرکت هایی کـه دارای گواهی صالحیـت حفاری چاه 
از وزارت نیـرو و یـا مجـوز پروانـه حفـاری از آب منطقـه ای و همچنین صالحیت ایمنـی صـادره از اداره کار و تامین 

اجتماعـی می باشـند، دعوت می شـود.

کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تاارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت 
ــام  ــه آدرس www.setadiran.ir انج ــتاد( ب ــت )س ــی دول ــدارکات الکترونیک ــامانه ت ــق درگاه س ــا از طری ه
خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی، مراحــل ثبــت نــام درســایت مذکــور 

ودریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت درمناقصــه محقــق ســازند.
 www.abfakerman.ir ــه آدرس ــالب ب ــی آب وفاض ــرکت مهندس ــایت ش ــه درس ــن مناقص ــخصات ای مش

موجــود میباشــد.
تاریخ انتشار مناقصه درسامانه ساعت: 8 صبح روز یک شنبه مورخ : 98.08.20  می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت 19 مورخ 98.08.2۶
ــه  ــه پیشــنهاددر ســامانه: ســاعت: 19 روز مــورخ:  98.09.0۶و تاریــخ تحویــل ضمانتنامــه ب ــی ارائ مهلــت زمان

ــورخ: 98.09.0۶ ــاعت: 15  م ــرکت س ــه ش دبیرخان
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت: 10:30 صبح  مورخ 98.09.09

اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه گــزار جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر در خصــوص اســناد مناقصــه و ارائــه 
پاکــت هــای الــف:

ــن  ــا و تلف ــر قرارداده ــوار 22 بهمــن- شــرکت آب و فاضــالب شــهری اســتان کرمان-دفت ــان- بل  آدرس: کرم
03433222282

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: 021-41934
دفتر ثبت نام: 889۶9738 و 851937۶8

روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان کرمان

نوبت اول 
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و  راهـــداری  کل  اداره  راهـــداری  معـــاون 
حمـــل و نقـــل جـــاده ای جنـــوب اســـتان 
ـــازمان  ـــالم س ـــه اع ـــه ب ـــا توج ـــت: ب ـــان گف کرم
هواشناســـی مبنـــی بـــر ورد ســـامانه بارشـــی 
بـــه حـــوزه جنـــوب اســـتان کرمـــان اقدامـــات 
ــای  ــتگاه هـ ــداران و دسـ ــور راهـ ــه حضـ اولیـ
برفگیـــر جیرفـــت  دو  گردنـــه  در  ســـنگین 
ـــاره  ـــا اش ـــاهرخی  ب ـــان ش ـــد. احس ـــام ش انج
بـــه اینکـــه امســـال 15 روز زودتـــر راهـــداران 
عملیـــات بـــرف روبـــی را در گردنـــه هـــای 
بـــاش  آمـــاده  از  دادنـــد  انجـــام  برفگیـــر 
ــدن 8  ــال شـ ــدار و فعـ ــروی راهـ ــر نیـ 130نفـ
ارتباطـــی  راهـــداری در محورهـــای  اکیـــپ 
جنـــوب اســـتان خبـــر داد و گفت:بامـــداد 
امـــروز 20کیلومتـــر از محـــور برفگیـــر گردنـــه 
ســـربیژن  گردنـــه  تـــا  المومنیـــن  امیـــر 
توســـط عوامـــل راهـــداری و دســـتگاه هـــای 
ــد.  ــغ زنـــی و نمـــک پاشـــی شـ ــنگین تیـ سـ
ــا  ــر بـ ــال حاضـ ــه در حـ ــان اینکـ ــا بیـ وی بـ
ــدار  ــدار در راهـ ــای راهـ ــوان نیروهـ ــام تـ تمـ
خانـــه هـــا مســـتقر هســـتند از تعمیـــرات 
اساســـی ماشـــین آالت راهـــداری و برطـــرف 
ــتگاههای  ــن دسـ ــی ایـ ــکالت فنـ ــردن مشـ کـ
ـــر  ـــن اداره کل خب توســـط اداره ماشـــین آالت ای
ــداری و  ــداری اداره کل راهـ ــاون راهـ داد . معـ
حمـــل و نقـــل جـــاده ای جنـــوب اســـتان 
کرمـــان افـــزود: قبـــل از آغـــاز اجـــرای طـــرح 
ــنگین و  ــتگاه سـ ــتانی 60دسـ ــداری زمسـ راهـ
نیمـــه ســـنگین بـــرای عملیـــات راهـــداری در 
ـــاش در  ـــاده ب ـــورت آم ـــه ص ـــتان ب ـــوب اس جن
آمـــده اســـت . وی از راننـــدگان خواســـت بـــا 
ـــط  ـــداری توس ـــات راه ـــام عملی ـــه انج ـــه ب توج
راهـــداران و دســـتگاههای راهـــداری در طـــول 
ـــات  ـــام عملی ـــرای انج ـــرایط را ب ـــا ش ـــاده ه ج
ـــداری  ـــه راه ـــایل نقلی ـــت وس ـــداری و حرک راه

ــد. ــم کننـ فراهـ

رییــس جمهــور دربــاره سرنوشــت 18 میلیــارد 
ــده  ــود ش ــت مفق ــده در دول ــه ش ــه گفت دالری ک

توضیــح داد.
بــه گــزارش ایــران خبــر، حســن روحانــی در 
بخشــی از ســخنرانی امــروز خــود در جمــع مــردم 
اســتان یــزد بــا اشــاره بــه اتهامــات وارد شــده بــه 
دولــت در حــوزه اقتصــادی مبنــی بــر ناپیــدا بــودن 
ــه  ــن ب ــرد: م ــار ک ــارد دالر اظه سرنوشــت 18 میلی
ــوع  ــن موض ــزارش ای ــه ام گ ــزی گفت ــک مرک بان
ــارد دالر  ــد 18 میلی ــده ای گفته ان ــد. ع ــالم کن را اع
گــم شــده اســت. یــک عــده آدمــی کــه نــه اخــالق 
مــی شناســند، نــه ایمــان دارنــد، نــه منافــع ملــی 
ــروز  ــد، ام ــا را زده ان ــن حرف ه ــتند ای ــد هس را بل
ــرده  ــر ک ــار را منتش ــن آم ــا ای ــزی م ــک مرک بان
اســت.رئیس جمهــوری ادامــه داد: از ایــن مبلغــی 
ــای  ــارد دالر کااله ــود 7.3 میلی ــه می ش ــه گفت ک
ــو، ذرت،  ــه ج ــور از جمل ــاز کش ــورد نی ــی م اساس
ــور  ــکی وارد کش ــی و پزش ــالم داروی ــه و اق کنجال
ــه  ــم کاال ب ــر ه ــارد دالر دیگ شــده اســت. 12 میلی
کشــور وارد شــده کــه لیســت آنهــا مشــخص اســت 
و همــه آنهــا تســویه حســاب شــدند، یــک میلیــارد 
تعزیــرات  اســت کــه  حســاب  اختــالف  دالر  
حکومتــی در حــال رســیدگی اســت.البته ایــن رقــم 
از 18 میلیــارد دالری کــه اشــاره شــد بیشــتر اســت.

رئیــس جمهــور تاکیــد کــرد: بدانیــد در ایــن دولــت 
یــک ریــال و یــک دالر گــم نخواهــد شــد. چنیــن 
موضوعــی  در دوران دیگــر بــوده کــه میلیاردهــا گــم 
شــد و هنــوز هــم پیــدا نشــده اســت.  راه را اشــتباه 

نرویــم.

درحالـی کـه خبـر مـی رسـد کـه کارگـران پـروژه مرمـت 
ارگ قدیـم بـم در اعتـراض بـه عـدم پرداخـت حقـوق 
مدیـرکل  انـد،  کشـیده  کار  از  دسـت  ماهـه،  سـه 
اسـتان  دسـتی  صنایـع  و  میراث فرهنگی،گردشـگری 
کرمـان معتقـد اسـت بایـد منابع ملـی برای حقـوق این 
کارگـران در نظـر گرفته شـود کـه تاکنون منابعـی در این 

خصـوص تخصیـص نیافتـه اسـت.
کرمـان نـو/ صبـح )18 آبان ماه( حـدود 120 کارگـر پروژه 
مرمت ارگ قدیم بم در اعتراض به پرداخت نشـدن سـه 
مـاه حقوق خود، دسـت از کار کشـیدند. ایـن کارگران که 
از زیرمجموعه هـای سـازمان میـراث فرهنگی محسـوب 
می شـوند، صبـح امـروز مقابـل در ورودی پایـگاه ارگ 

قدیم تجمـع کردند.
در ایـن خصوص مدیر کل میراث فرهنگی، گردشـگری و 
صنایع دسـتی اسـتان بـه کرمان نو مـی گویـد: از ابتدای 
سـال تاکنـون بـه ایـن کارگـران تنهـا چهـار مـاه پرداخت 

شـده و باقـی ماه ها حقـوق معوقـه دارند.
فریـدون فعالـی معتقـد اسـت حقـوق ایـن کارگـران بـا 
توجـه بـه ملی بودن ایـن پروژه بایـد از منابع ملی تامین 
شـود کـه تاکنـون منابعی تخصیـص پیدا نکرده اسـت.

صـورت  و کارهـای  مذاکـرات  اسـاس  بـر  او گفـت: 
گرفتـه توسـط اداره کل میـراث فرهنگـی اسـتان قرار 
ایـن کارگـران  مـاه جـاری حقـوق  پایـان  تـا  اسـت 

شـود. پرداخـت 
بـه گفتـه وی باید سـازمان برنامه و بودجه منابعـی را در 
ایـن خصـوص در اختیار وزارت میـراث فرهنگی قرار دهد 
و بعـد وزارت میـراث فرهنگـی منابع را بر اسـاس نیاز به 
اسـتان دهد که هنوز سـازمان برنامه و بودجه منابعی در 

اختیـار وزارت میـراث فرهنگی قرار نداده اسـت.

ــی  ــه الزام ــه ب ــا توج ــت: ب ــودی، گف ــی محم مجتب
بــودن دریافــت کارت هوشــمند و بارنامــه توســط 
ــه  ــورت گرفت ــی ص ــی هماهنگ ــت بار،ط ــاوگان وان ن
بــا قــرارگاه پلیــس راه در ســال جــاری از تــردد 
نــاوگان وانــت بــار حامــل بــار فاقــد بارنامــه در جــاده 
ــد.  ــه عمــل مــی آی ــرون شــهری ممانعــت ب هــای ب
مجتبــی محمــودی در گفــت و گــو بــا خبرنــگار 
ــا  ــت: ب ــوب، گف ــان جن ــتان از کرم ــزاری شبس خبرگ
ــمند  ــت کارت هوش ــودن دریاف ــی ب ــه الزام ــه ب توج
ــال 139۴  ــار از س ــت ب ــاوگان وان ــط ن ــه توس و بارنام
و اطــالع رســانی هــای صــورت گرفتــه و گذشــت زمان 
مناســب بــرای تطبیــق ایــن دســته نــاوگان بــا ضوابط 
ــا قــرارگاه  قانونــی، طــی هماهنگــی صــورت گرفتــه ب
ــت  ــاوگان وان ــردد ن ــاری از ت ــال ج ــس راه در س پلی
ــار فاقــد بارنامــه در جــاده هــای بــرون  ــار حامــل ب ب

ــد. ــی آی ــه عمــل م شــهری ممانعــت ب
ــل  ــداری و حم ــل اداره کل راه ــل و نق ــاون حم مع
ــن  ــزود: بنابرای ــان، اف ــوب کرم ــل جــاده ای جن و نق
الزم اســت مالکیــن و راننــدگان ایــن دســته نــاوگان 
ــهری  ــن ش ــای بی ــاده ه ــت در ج ــد فعالی ــه قص ک
ــرای دریافــت کارت  ــر ب ــد، هــر چــه ســریع ت را دارن
ــداری  ــه ادارات کل راه ــاوگان ب ــده و ن هوشــمند رانن
ــار  ــد.وی، اظه و حمــل ونقــل جــاده ای مراجعــه کنن
داشــت: بــر اســاس تکالیــف مقــرر در قانــون مبــارزه 
بــا قاچــاق کاال و ارز و نیــز بــه منظــور تســهیل فراینــد 
صــدور بارنامــه بــرای وانــت بارهــا و حــذف واســطه 
ــار در جــاده  ــت ب ــاوگان وان ــت ن ــا در نحــوه فعالی ه
ــدور  ــتم ص ــه زودی سیس ــهری ب ــرون ش ــای ب ه
ــا توســط ســازمان  ــت باره ــه الکترونیکــی وان بارنام
راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای کشــور راه اندازی 
ــه  ــان داشــت: ارائ ــی شــود.محمودی، بی ــال م و فع
ــت  ــل وان ــل و نق ــاوگان حم ــه ن ــات ب ــه خدم هرگون
بارهــا بــا توجــه بــه پیمایــش و صــدور بارنامــه انجام 
مــی شــود. مجتبی محمــودی، عنــوان داشــت: 
ــی  ــت بارهــا در شهرســتان هــای جنوب ــدگان وان رانن
کرمــان مــی تواننــد بــرای کســب اطالعــات بیشــتر 
ای  ونقــل جــاده  و حمــل  راهــداری  ادارات  بــه 
ــرده و  ــه ک ــود مراجع ــکونت خ ــل س ــتان مح شهرس
ــن۴3352139-03۴ اداره کاالی  ــماره تلف ــا ش ــا ب ی
اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای جنــوب 

ــد. ــان تمــاس بگیرن کرم

20کیلومتر از محورهای 
برفگیر شهرستان 

جیرفت نمک پاشی شد

18 میلیارد دالر مفقود 
شده در دولت کجاست؟ 

چالش بی پولی در 
میراث فرهنگی کرمان

ممنوعیت تردد وانت 
بارهای حامل بار بدون 

بارنامه در جاده های 
بین شهری

خبر

خبرخبر

برگزاری سومین همایش منطقه ای 
آنفلوآنزای فوق حادپرندگان در جنوب 

آغاز برگزاری جلسات توجیهی طرح 
فهما در شهرستان های جنوب کرمان 

۶۶0 جلد کتاب وقف فرهنگ 
توسعه کتابخوانی در جیرفت شد

بوی بد دهان، از فوبیا تا واقعیتی 
نشات گرفته از بیماری ها

هزینه بیمه سالمت 
چقدر است؟ 

مدیــر کل دامپزشــکی جنــوب 
ســومین  برگــزاری  از  کرمــان 
همایــش منطقــه ای بیمــاری 
ــدگان  ــاد پرن ــوق ح ــزای ف آنفلوآن
گــزارش  داد.بــه  خبــر  جنــوب کرمــان  در 
ــوب  ــکی جن ــی اداره کل دامپزش ــط عموم رواب
ــکی  ــرکل دامپزش ــدی ،مدی ــی احم کرمان،عل
جنــوب کرمــان گفــت: ســومین همایــش 
منطقــه ای بیمــاری آنفلوآنــزای فــوق حــاد 
پرنــدگان در محــل ســالن اجتماعــات ســازمان 
ــی  ــزار م ــان برگ ــوب کرم ــاد کشــاورزی جن جه

گــردد.
وی اظهــار داشــت: ایــن همایــش بــا همــکاری 
ــاد  ــازمان جه ــج س ــی تروی ــت هماهنگ مدیری
کشــاورزی جنوب کرمان و اداره کل دامپزشــکی 
و بــا حضــور نماینــدگان ادارات محیــط زیســت، 

دانشــگاه علــوم پزشــکی جیرفت و کارشناســان 
ســالمت ادارات آمــوزش و پــرورش برگــزار 
ــادی و  ــت اقتص ــه اهمی ــه ب ــا توج می گردد.ب
اجتماعــی پیشــگیری از آنفلوآنــزای فــوق حــاد 
ــا هــدف آمــوزش و  ــدگان ایــن همایــش ب پرن
اطــالع رســانی بــه موقــع بــه کلیــه گــروه هــای 
هــدف از جملــه دامپزشــکان شــاغل در بخــش 
صنعتــی،  مرغــداران  خصوصــی،  و  دولتــی 
ــور دام  ــران ام ــه، مدی ــروج پهن ــان م کارشناس
جهــاد کشــاورزی، کارشناســان حفاظــت محیط 
زیســت، کارشناســان ســالمت ادارات آمــوزش 
ــی اســتان  ــت شهرســتان جنوب ــرورش هف و پ
کرمــان و کارشناســان دانشــگاه علــوم پزشــکی 
جیرفــت و همچنیــن بررســی آخریــن وضعیت 
بیمــاری در دنیــا، کشــور و منطقه جنــوب کرمان 

ــود.  ــزار می ش برگ

گفــت:  زاده،  خوبــی  مجیــد 
طــرح  دوم  مرحلــه  امــروز  از 
فهمــا بــا برگــزاری جلســه هــای 
شهرســتان های  در  توجیهــی 
شــد.»مجید  آغــاز  کرمــان  جنــوب 
ــگار  ــا خبرن ــو ب ــت و گ ــی زاده«، در گف خوب
ــا  ــوب، ب ــان جن ــزاری شبســتان از کرم خبرگ
اشــاره بــه برگــزاری جلســه توجیهــی فهمــا، 
ــا  ــرح فهم ــه دوم ط ــروز مرحل ــت: از ام گف
ــا برگــزاری جلســه هــای توجیهــی توســط  ب
شهرســتان های  ســطح  فهمــا در  رابطــان 
ــا  ــه ب ــد.اولین جلس ــاز ش ــوب کرمان آغ جن
حضــور رابطیــن فهمــا و مدیــران کانــون هــای 
ــزاری  ــال برگ ــج در ح ــه گن ــتان قلع شهرس
بــه  بــا توجــه  اســت.وی، اضافــه کــرد: 
برنامه ریــزی  صــورت گرفتــه، پیش بینــی 

ــه دوم  ــی مرحل ــه های توجیه می شود جلس
طــرح فهمــا تــا پایــان آبــان ســال جــاری در 
کلیــه کانــون هــای فرهنگــی هنــری مســاجد 
ــزار شــوند.خوبی  ــان برگ ــوب کرم ســطح جن
ــه  ــن جلســه ها، ب ــوان داشــت: در ای زاده، عن
مدیــران کانــون هــای منتخــب در خصــوص 
ــون،  ــت ارکان کان ــد، ثب ــای جدی ــت اعض ثب
ثبــت فعالیــت هــای شــنبه هــای بــا کتــاب، 
ثبــت مناســبت هــای ملــی و مذهبــی از 
جملــه اعیــاد امامــت و والیــت آمــوزش داده 

می شــود.
هــای  کانــون  هماهنگــی  ســتاد  مدیــر 
ــوب کرمــان، افــزود: در جلســه  مســاجد جن
امــروز بــه مدیــران کانــون هــای جدیــد 
التاســیس در شهرســتان قلعــه گنــج حکــم 

ــود. ــی ش ــا م ــون اعط ــر کان و مه

در  بـــار  اولیـــن  بـــرای 
توســـط  کرمـــان  اســـتان 
بانـــوی واقـــف 660 جلـــد 
کتـــاب بـــا هـــدف توســـعه 
جیرفـــت  در  کتابخوانـــی  فرهنـــگ 

وقـــف شـــد.
ـــگار  ـــا خبرن ـــو ب ـــدی شـــریف در گفتگ مه
ـــف  ـــورد وق ـــت م ـــه ثب ـــاره ب ـــا اش ـــر ب مه
ـــط  ـــت: توس ـــتان گف ـــن شهرس ـــد ای جدی
بانـــوی واقـــف »مهرنســـاء غزنـــوی 
ــف  ــاب وقـ ــد کتـ ــاردی« 660 جلـ دلفـ

ـــد. ش
ـــور  ـــا حض ـــف ب ـــه واق ـــان اینک ـــا بی وی ب
شهرســـتان  ایـــن  اوقـــاف  اداره  در 
نســـبت بـــه ثبـــت کار نیـــک خـــود بـــه 
یـــاد فرزنـــد مرحومـــش اقـــدام کـــرده 

ـــا  ـــب ب ـــداد کت ـــن تع ـــزود: ای ـــت، اف اس
مضامیـــن مختلـــف علمـــی، پزشـــکی، 
عرفانـــی و ادبـــی و... وقـــف کتابخانـــه 

ــد. ــت شـ ــتان جیرفـ ــی شهرسـ عمومـ
ـــدای  ـــه از ابت ـــن ک ـــان ای ـــا بی ـــریف ب ش
امســـال چهـــار مـــورد وقـــف در حـــوزه 
ــت  ــن اداره ثبـ ــر ایـ ــتانهای زیـ شهرسـ
ــف  ــرد: وقـ ــح کـ ــت، تصریـ ــده اسـ شـ
کتـــاب از همـــان آغـــاز صـــدر اســـالم 
و  خیـــر  عمـــل  یـــک  عنـــوان  بـــه 
ــماره  ــندیده در شـ ــو و پسـ ــّنت نیکـ سـ
صدقـــه جاریـــه و باقیات الصالحـــات 
ــم  ــن مهـ ــده و ایـ ــاب می آمـ ــه حسـ بـ
پـــاداش و اجـــر فـــراوان اخـــروی و 
ــف را  ــره واقـ ــاد و خاطـ ــی یـ جاودانگـ

ــت. ــته اسـ ــراه داشـ ــه همـ بـ

متخصصیــن  انجمــن  رئیــس 
گــوارش  و کبــد ایــران، بــوی بــدن 
دهــان واقعــی را دارای عالئمــی 
دانســت و گفــت: گاهــی افــراد، 
دچــار احســاس یــا نگرانــی از بــوی بــد دهــان ) 
فوبیــای بــوی بــد دهــان ( هســتند و بــا وجــود 
نداشــتن بیماری هــای دهــان و دنــدان، بــه 
ــه متخصصــان گــوارش و  ــن تصــور، ب خاطــر ای
ــه  ــانی ک ــد کس ــد؛ مانن ــه می کنن ــد مراجع کب
رفالکــس دارنــد و گمــان می کننــد دهانشــان بــو 
می دهــد، امــا در واقــع دهانشــان بــو نمی دهــد، 
بلکــه اعتمــاد بــه نفسشــان در ایــن زمینــه 
کاهــش یافتــه اســت و ایــن افــراد اگــر مشــکل 
جــدی در زمینــه چنیــن احساســی دارنــد، 

ــتند. ــکی هس ــه روانپزش ــد مداخل نیازمن
بــوی بــد دهــان واقعــی ، از موقــت تــا مانــدگار با 

منشــأ  بیماری هااســتاد گــوارش و کبــد دانشــگاه 
علــوم پزشــکی تهــران، ســپس بــه تعریــف بوی 
ــدی آن اشــاره  ــی و تقســیم بن ــان واقع ــد ده ب
ــا »  ــی  ی ــان واقع ــد ده ــوی ب ــزود: ب ــرد و اف ک
ــا »  ــت ی ــوژی « اس ــأ فیزیول ــا منش ــی ب موقت

ــا منشــأ بیماری هــا «. ــر ب ماندگارت
ملــک زاده دربــاره دســته اول  گفــت:  50 درصــد 
ــان  ــد ده ــوی ب ــار ب ــی دچ ــع، گاه ــردم جوام م
موقتــی یــا فیزیولوژیــک می شــوند.  گرســنگی 
ــن  ــاال رفت ــی، ب ــواب طوالن ــدت، خ ــی م طوالن
ــالم  ــی اق ــوردن برخ ــی، خ ــن، دوران قاعدگ س
ــز نوشــیدنی  ــاز و نی ــی، مصــرف ســیر، پی غذای
هایــی مثــل الــکل ، مصــرف دخانیــات، مصــرف 
برخــی داروهــا کــه باعــث خشــکی دهــان 
ــان  ــد ده ــوی ب ــل ب ــه عوام ــوند ، از جمل می ش

ــان نیســتند. ــد درم ــی هســتند و نیازمن موقت

اى  بیمــه  خدمــات  معــاون 
ــاره  ســازمان بیمــه ســالمت درب
ــات طــرح بیمــه ســالمت  جزئی
ــح داد:  ــاری توضی ــی اجب همگان
در حــال حاضــر ســرانه مصوبــی بــرای بیمــه 
ســالمت تعییــن شــده اســت بــه طــوری کــه 
در ســال 98 بــرای هــر نفــر در هــر مــاه ایــن 
مبلــغ ۴8 هــزار و ۴00 تومــان در نظــر گرفتــه 
شــده اســت. بــه گزارش گــروه وبگــردی 
باشــگاه خبرنــگاران جــوان، کــوروش فرزیــن، 
ــه  ــازمان بیم ــه اى س ــات بیم ــاون خدم مع
بیمــه  طــرح  جزئیــات  دربــاره  ســالمت 
ــح داد: در  ــاری توضی ــی اجب ســالمت همگان
ــه  ــرای بیم ــی ب ــرانه مصوب ــر س ــال حاض ح
ــوری  ــه ط ــت ب ــده اس ــن ش ــالمت تعیی س
کــه در ســال 98 بــرای هــر نفــر در هــر مــاه 

ــر  ــان در نظ ــزار و ۴00 توم ــغ ۴8 ه ــن مبل ای
گرفتــه شــده اســت.وی ادامــه داد: ارزیابــی 
از بیمــه شــدگان بــه صــورت آزمــون ارزیابــی 
وســع انجــام خواهــد شــد و اگــر افــرادی در 
دهک هــای 1، 2 و 3 جامعــه قــرار گیرنــد 
مبلــغ ۴8 هــزار و ۴00 تومــان را پرداخــت 
ــا  ــه آن ه ــه بیم ــام هزین ــرد و تم ــد ک نخواهن
توســط دولــت پرداخــت می شــود.فرزین 
افزود:ممکــن اســت برخــی از افــراد جامعــه 
ــا 100  ــن ۴0 ت ــد و بی ــرار گیرن ــک ۴ ق در ده
ــوق و دســتمزد مصــوب  ــل حق درصــد حداق
ــراد 50  ــن اف ــه ای ــد ک ــت کنن ــون را دریاف قان
ــی  ــد یعن ــه را می پردازن درصــد از ســرانه بیم
بــرای هــر نفــر از اعضــای خانــواده 2۴ هــزار 
و ۴00 تومــان را بــرای 12 مــاه پرداخــت 

ــرد.  ــد ک خواهن

اســت  بــدن  در  مهمــی  بســیار  هورمــون  انســولین 
می کنــد. کنتــرل  را  بســیاری  فرایندهــای  کــه 

ــون،  ــن هورم ــه مشــکل در عملکــرد ای ــروز هرگون ــن ب بنابرای
منشــاء بســیاری از مشــکالت مدرنیســت کــه بشــر بــا 
مــا  ســلول های  اســت.گاهی  گریبــان  بــه  دســت  آن 
نمی دهنــد. پاســخ  انســولین  بــه  بایــد  کــه  آنچنــان 

عدم پاســخ ســلول ها به انســولین، مقاومت در برابر انســولین 
ــج اســت. ــه طــرزی باورنکــردی رای ــده می شــود کــه ب خوان

در واقع، مطالعه ایی در سال 2002 نشان داد که 23٪ از جمعیت 
امریــکا از مشــکل مقاومــت در برابــر انســولین رنــج می برنــد.

ــتند  ــه وزن هس ــه اضاف ــال ب ــه مبت ــی ک ــم در زنان ــن رق ای
 ٪80 از  باالتــر  بیمــاران  برخــی  در  و  می رســد   ٪70 بــه 
نوجوانــان  و  کــودکان  از  ســوم  یــک  حــدودا  اســت. 
دارنــد. مقاومــت  انســولین  برابــر  در  نیــز  چــاق 

ایــن آمــار وحشــتناک اســت امــا خبــر خــوب اینکــه 
کوچکــی  تغییــرات  بــا  انســولین  برابــر  در  مقاومــت 
بهبــود  چشــمگیری  طــرز  بــه  زندگــی  ســبک  در 
آن برابــر  در  مقاومــت  و  انســولین  مفهــوم  می یابــد. 

اندامــی  توســط  کــه  اســت  هورمونــی  انســولین 
می شــود. ترشــح  پانکراس/طحــال  بــه  موســوم 

مغــذی  مــواد  میــزان  تنظیــم  آن  اصلــی  وظیفــه ی 
اســت. خونــی  رگ هــای  در  گــردش  حــال  در 

ــد  ــرل قن ــول کنت ــاص مس ــور خ ــه ط ــولین ب ــه انس اگرچ
ــن  ــی و پروتئی ــاز چرب ــوخت و س ــر س ــا ب ــت ام ــون اس خ
گوشــتی  غذایــی  کــه  اســت.هنگامی  تاثیرگــذار  نیــز 

میــزان  می خوریــم،  اســت  کربوهیــدرات  حــاوی  کــه 
می یابــد. افزایــش  خونــی  رگ هــای  در  خــون  قنــد 
ــد و  ــد را در می یابن ــش قن ــن افزای ــراس ای ــلول های پانک س
بالطبــع بــه خــون انســولین می فرستند.ســپس انســولین در 
رگ هــای خونــی حرکــت کــرده، بــه اندام هــا خبــر می دهــد که 
بایــد قنــد را از رگ هــای خونی بردارند و به ســلول ها برســانند.
همیــن امــر میــزان قنــد خــون را کاهــش می دهــد و 
ــال  ــوان مث ــه عن ــد، ب ــاز دارن ــه آن نی ــه ب ــی ک ــه اندام های ب
بــه ســلول ها بــرای اســتفاده یــا ذخیــره می رســانند.

ــرا تجمــع  ایــن امــر از اهمیــت ویژه ایــی برخــوردار اســت زی

قنــد فــراوان در خــون تاثیراتــی ســمی بــر جــای می گــذارد، 
در صورتــی  و  می کنــد  وارد  ناپذیــری  جبــران  صدمــات 
ــردد. ــرگ می گ ــه م ــر ب ــود منج ــا ش ــان ره ــدون درم ــه ب ک

بــا این وجــود، به دالیل مختلف) که در زیر آورده شــده( گاهی 

ســلول ها آنچنــان کــه بایــد بــه انســولین پاســخ نمی دهنــد.

بــه عبــارت دیگــر، آنهــا در برابــر انســولین مقــاوم می شــوند.
ــد  ــتری تولی ــولین بیش ــراس انس ــی، پانک ــن مواقع در چنی
ــن  ــد. همی ــش ده ــون را کاه ــد خ ــطح قن ــا س ــد ت می کن
خــون  در  انســولین  ســطح  افزایــش  بــه  منجــر  امــر 
می شــود. خوانــده  انســولین  ازدیــاد  کــه  می گــردد 

ترشــح بیــش از حــد انســولین از پانکــراس می توانــد بــرای 
ــد. ســپس مقاومــت ســلول ها در  ــی ادامــه یاب مــدت طوالن
برابــر انســولین بیــش از پیــش می شــود و میــزان انســولین 
و قنــد خــون هــر دو افزایــش می بابــد.در نهایــت، اگــر تحمــل 
پانکراس از بین رود و به ســلول های خود آســیب می رســاند.
کاهــش  بــه  منجــر  پانکــراس  ســلول های  آســیب 
انســولین  بنابرایــن میــزان  انســولین می شــود،  تولیــد 
انســولین  ناچیــزِ  میــزاِن  بــه  ســلول ها  و  شــده  کــم 
بایــد  ترتیــب  بدیــن  نمی دهنــد.  پاســخی  موجــود 
ــود. ــون ب ــد خ ــطح قن ــد س ــش از ح ــش بی ــر افزای منتظ

هنگامــی کــه ســطح قنــد خــون از حــد خاصــی فراتــر رود، 
ــن  ــع، ای ــوع 2 اســت. در واق ــت ن تشــخیص پزشــکی، دیاب
مطالب توضیحی ســاده در تشــریح بروز دیابت نوع 2 اســت.

مقاومــت در برابــر انســولین عمــده دلیــل دیابــت اســت کــه 
ــد. ــرم می کنن ــه ن ــت و پنج ــا آن دس ــان ب ــردم جه 9٪ از م

به زودی انسولین در داروخانه های استان 
توزیع می شود

ــاز  ــان خبرس ــتان کرم ــولین در اس ــود انس ــه کمب ــد از آنک بع
شــد، مســووالن وعــده ایــن را داده انــد کــه دارو طــی 
2 هفتــه آینــده به دســت مــردم می رســد، امــا از قــرار 
معلــوم ایــن مشــکل قبــل از 2 هفتــه رفــع شــده و در 
ــود. ــع می ش ــا توزی ــولین در داروخانه ه ــاری انس ــه ج هفت

انســولین الزمــه زندگــی بیمــاران دیابتــی اســت و نبــودش 
ممکــن اســت حیــات ایــن افــراد را بــه خطــر بینــدازد، پس از 
انتشــار خبــر کمبــود انســولین در کرمــان، ســایت های خبری 
بــه دنبــال چرایــی ایــن موضــوع رفتنــد و مشــخص شــد کــه 
ــا چنــد روز آینــده مشــکل نبــود انســولین حــل می شــود. ت

بــا توجــه بــه این کــه مشــکل کمبــود انســولین هنــوز 
حل نشــده بــه ســراغ مســووالن علــوم پزشــکی کرمــان رفتیم.

محموله های انسولین وارد استان شدند
ــا  ــه م ــان ب ــوم پزشــکی کرم ــر داروی دانشــگاه عل مدی
توضیــح داد:»مــا در کرمــان مشــکل کمبــود داروی 

ــای  ــوع را در مصاحبه ه ــن موض ــم؛ ای ــولین نداری انس
برندهــای  در  انســولین  اعــالم کــردم.  هــم  اخیــر 
مختلــف موجــود اســت ولــی در یکــی از برندهــا دچــار 
ــن دارد.« ــم جایگزی ــوع ه ــان ن ــه هم ــوده ک ــود ب کمب

ــه دارو  ــوع ک ــن موض ــالم ای ــن اع ــیبی ضم محمدحس

در حــال حاضــر وارد کشــور شــده، اضافــه کــرد:» 
ــرک  ــص از گم ــد از ترخی ــده و بع ــور ش دارو وارد کش
امــا  می رســد،  مــا  به دســت  دیگــر  هفتــه   2 تــا 
بــه اســتان مــا  آبــان   18 امــروز  اولیــن محمولــه 
ــد و  ــم می رس ــه آن  ه ــی بقی ــای آت ــا روزه ــید، ت رس

ــه ای  ــع شــدن اســت. محمول ــاز اســتان در حــال رف نی
کــه امــروز به دســت مــا رســید را بــه جیرفــت و 
کردیــم،  ارســال  اســتان  جنوبــی  شهرســتان های 
منتظریــم ایــن دارو در روزهــای دیگــر بــه کرمــان 
ــود.« ــع ش ــا توزی ــه داروخانه ه ــا در هم ــد ت ــم برس ه

داروی جایگزین مشکلی برای بیمار ایجاد نمی کند
وی ادامــه داد:»بــا توجــه بــه ایــن کــه کمبــود انســولین بــا 
برنــد »نــور پیــد« اتفــاق افتــاده اســت، طــی جلســاتی کــه 
بــا فــوق تخصصــان غــدد داشــتیم، مشــخص شــد کــه هیچ 
تفاوتــی در اثــر درمانــی برنــد نــام بــرده و برندهــای »اپیــدرا 

و ریگــوالر« وجــود نــدارد، ایــن موضــوع بــه همــه پزشــکان 
اعــالم شــد و ایــن یعنــی بیمــاران می تواننــد از ایــن 
برند هــای جایگزیــن) اپیــدرا و ریگــوالر( را اســتفاده کننــد.

ــه شــود، پزشــکان  حســیبی متذکــر شــد: »الزم اســت گفت
تشــخیص دادنــد کــه بــرای زنان بــاردار و کــودکان زیــر 
چهــار ســال از همــان نــوع برنــدی کــه دچــار کمبــود 
ــل از  ــن دلی ــه همی ــد، ب ــتفاده کنن ــد( اس ــو رپی ــده )ن ش
آنجایــی کــه تعــداد محــدودی از ایــن دارو وجــود داشــت، 
ــت. ــده اس ــن ش ــد تأمی ــن برن ــروه همی ــن 2 گ ــرای ای ب

معطلی در گمرک به دلیل تایید سالمت کاال
انســولین های  خصــوص  در  مســوول  مقــام  ایــن 
ــه  ــود مواج ــا کمب ــازار ب ــه در ب ــولینی ک ــت: انس ــی گف واردات
ــن دوره  ــه در ای ــی ک ــود و داروی ــه ب ــاخت فرانس ــده، س ش
هســتند.  ســوییس  ســاخت  می رســد،  مــا  به دســت 
ــل انجــام  ــه دلی ــرده ب ــان ب ــا زم ــع آن ه ــر توزی ــع اگ در واق
ــا  ــوده و ت ــرک ب ــالمت کاال در گم ــد س ــای تایی آزمایش ه
زمانــی کــه آزمایشــگاه تاییــد ایــن کاال را اعــالم نکــرده 
توضیــح  نمی شــود.وی  ترخیــص  گمــرک  از  دارو  ایــن 
داد: ســالمت کاال، یعنــی اثربخشــی دارو و ســالمت آن 
تاییــد شــود، هــر دارو کــه وارد گمــرک می شود،ســریع 
ــول  ــای ط ــام آزمایش ه ــواًل انج ــود، معم ــص نمی ش ترخی
ــود  ــازار کمب ــه در ب ــن باعــث شــده، 2 هفت می کشــد و همی
پیــش بیایــد. کمبــود مقطعــی اســت و در همــه دنیــا اتفــاق 
ــود  ــم وج ــگ و تحری ــل جن ــوع از قب ــن موض ــد، ای می افت
ــازی  ــده ای  بحران س ــا ع ــه دارد ام ــه ادام ــته و همیش داش
بحــران  انســولین،  دوره کمبــود  ایــن  در  کننــد.  مــی 
ــود.  دارویــی وجــود نداشــته و بیشــتر بحــران اجتماعــی ب

وضعیت انسولین در جنوب کرمان
جنــوب  اجتماعــی  فعــاالن  گذشــته  روز  چنــد  در 
کرمــان در فضــای مجــازی، خبــر از کمبــود انســولین 
دلیــل  همیــن  بــه  دادنــد  جنوبــی  شهرســتان های  در 
رفتیــم. هــم  جیرفــت  پزشــکی  علــوم  ســراغ  بــه 

 معــاون غــذا و دارو دانشــگاه علــوم پزشــکی جیرفــت 
جنــوب  در  انســولین  کمبــود  وضعیــت  خصــوص  در 
ــولین  ــکل انس ــه مش ــن هفت ــت: ای ــی گف ــتان در پیامک اس
بــوده  به صــورت کشــوری  شــد، کمبــود  خواهــد  حــل 
نوبــت  ولــی  واردشــده   اســتان  بــه  دارو  ایــن  اســت. 
اســت. دوشــنبه  روز  جیرفــت  شــهر  در  دارو  توزیــع 

این مقام مسوول در خصوص انسولین های 
وارداتی گفت: انسولینی که در بازار با کمبود 

مواجه شده، ساخت فرانسه بود و دارویی 
که در این دوره به دست ما می رسد، ساخت 

سوییس هستند. در واقع اگر توزیع آن ها 
زمان برده به دلیل انجام آزمایش های تایید 

سالمت کاال در گمرک بوده و تا زمانی که 
آزمایشگاه تایید این کاال را اعالم نکرده این 

دارو از گمرک ترخیص نمی شود.وی توضیح 
داد: سالمت کاال، یعنی اثربخشی دارو و 

سالمت آن تایید شود، هر دارو که وارد 
گمرک می شود،سریع ترخیص نمی شود، 
معمواًل انجام آزمایش های طول می کشد 

و همین باعث شده، 2 هفته در بازار کمبود 
پیش بیاید. کمبود مقطعی است و در همه 

دنیا اتفاق می افتد، این موضوع از قبل 
جنگ و تحریم وجود داشته و همیشه 

ادامه دارد اما عده ای  بحران سازی می 
کنند. در این دوره کمبود انسولین، بحران 

دارویی وجود نداشته و بیشتر بحران 
اجتماعی بود.

 معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی جیرفت: این هفته مشکل انسولین در جنوب حل خواهد شد 

کمبود انسولین در جنوب

بیمـاری دیابـت در واقـع مجموعـه ای از بیماری هاسـت که با هورمون انسـولین در ارتباط اسـت. به صـورت طبیعی، 
پانکـراس )ارگانـی که پشـت شـکم قـرار گرفته اسـت( انسـولین تولید می کند تـا بدن بتوانـد قنـد و چربی های غذا 
را ذخیـره و بـه هنـگام نیـاز مصـرف کنـد. در چنـد روز گذشـته فعـاالن اجتماعـی جنوب کرمـان در فضـای مجازی، 
خبـر از کمبـود انسـولین در شهرسـتان های جنوبـی دادنـد بـه همیـن دلیـل بـه سـراغ علـوم پزشـکی جیرفت هم 
رفتیم. معـاون غـذا و دارو دانشـگاه علوم پزشـکی جیرفـت در خصوص وضعیت کمبود انسـولین در جنوب اسـتان 
گفت:»ایـن هفتـه مشـکل انسـولین حـل خواهـد شـد، کمبـود به صورت کشـوری بوده اسـت. ایـن دارو به اسـتان 

واردشـده  ولـی نوبت توزیع دارو در شـهر جیرفت دوشـنبه اسـت.

انسـولینی که در بـازار با کمبود مواجه شـده، 
سـاخت فرانسـه بـود و دارویـی کـه در ایـن 
دوره به دسـت ما می رسـد، سـاخت سوییس 
هسـتند. در واقـع اگر توزیع آن هـا زمان برده 
بـه دلیل انجـام آزمایش های تایید سـالمت 
کاال در گمـرک بوده و تا زمانی که آزمایشـگاه 
تاییـد ایـن کاال را اعـالم نکـرده ایـن دارو از 
گمـرک ترخیص نمی شـود.وی توضیـح داد: 
سـالمت کاال، یعنی اثربخشی دارو و سالمت 
آن تاییـد شـود، هـر دارو کـه وارد گمـرک 

می شود،سـریع ترخیـص نمی شـود.
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انرژی نوین راهکاری برای فقرزدایی
استفاده از پنل های خورشیدی برای فقرزدایی و توانمندسازی محرومان در استان کرمان این روزها به یک ایده 

جالب تبدیل شده و در حال گسترش است

گــروه اســتان هــا: در حــال حاضــر از جمعیــت 3 
ــان 8  ــتان کرم ــری اس ــزار و 817 نف ــون 16۴ ه میلی
ــه  ــرار گرفت ــداد ق ــه ام ــش کمیت ــت پوش ــد تح درص
انــد، ایــن میــزان جمعیــت حــدود 102 هــزار خانــواده 
ــون  ــق آمــار موجــود هــم اکن را شــامل مــی شــود طب
ــات  ــت خدم ــا تح ــی ه ــد کرمان ــوع 15 درص در مجم
ــد کــه بیشــترین  بهزیســتی و کمیتــه امــداد قــرار دارن
ایــن افــراد در جنــوب و شــرق اســتان کرمــان زندگــی 

ــد. ــی کنن م
ــان در  ــه در کرم ــروت نهفت ــه ث ــا توجــه ب ــار ب ــن آم ای
ــت  ــب اس ــع عجی ــاورزی و صنای ــادن، کش ــش مع بخ
ــات  ــای گذشــته اقدم ــه ه ــد در ده ــی ده و نشــان م
قابــل توجهــی در راســتای محرومیــت زدایــی و توزیــع 

ــوازن در اســتان انجــام نشــده اســت. مت

فقر در جنوب و شــرق کرمان ریشه دارد
ناپذیــر  جدایــی  هــای  واژه  از  یکــی  محرومیــت 
ــی  ــد اقدامات ــن اســتان کشــور اســت، هــر چن بزرگتری
در راســتای محرومیــت زدایــی در اســتان کرمــان 
انجــام شــده امــا هنــوز فقــر در شهرســتانهای جنوبــی 
و شــرقی بــه صــورت ویــژه وجــود دارد و خانــواده 
ــه  ــات اولی ــه از امکان ــد ک ــود دارن ــیاری وج ــای بس ه
محــروم هســتند، خشکســالی، مســائل فرهنگــی، 
عــدم وجــود زیــر ســاخت و عــدم توســعه متــوازن  و 
ــن  ــل فقــر در ای ــن دالی پراکندگــی جمعیــت از مهمتری

ــت. ــق اس مناط
ــن  ــداد در ای ــه ام ــه کمیت ــی از جمل ســازمانهای حمایت
ــه  ــد ب ــرده ان ــر ســعی ک ــای اخی ــان طــی ســال ه می
ــد  ــه توانمن ــبت ب ــا نس ــن خانواره ــت ای ــای حمای ج
کرمــان آنهــا اقــدام کننــد کــه در ایــن میــان مــی تــوان 
ــش  ــه در بخ ــی از جمل ــتغال زای ــای اش ــرح ه ــه ط ب
فــرش و کشــاورزی اشــاره کــرد امــا در ســالهای اخیــر 
ــرار  ــتور کار ق ــدی را در دس ــرح جدی ــداد ط ــه ام کمیت
داده اســت کــه توانســته بــه راحتــی 702 خانــوار تحــت 

ــد. ــرو کن ــد نی ــه مول ــل ب ــد و تبدی پوشــش را توانمن
احــداث خانــه هــای مقاومــی کــه ســقف آنهــا از پنــل 
هــای خورشــیدی ســاخته شــده و ســاختمان نیــز بــه 
ــت از  ــده اس ــل ش ــان تبدی ــرای محروم ــرپناهی ب س

ــد ســازی اســت. ــن توانمن ــه طــرح هــای نوی جمل
ــواده هــای  ــاالی خان ــه تعــداد ب ــا توجــه ب ــد ب هــر چن
تحــت پوشــش بایــد ایــن طــرح شــتاب بیشــتری بــه 
خــود بگیــرد امــا محدودیتهــای اعتبــاری موجــب شــده 
اســت رونــد بــا کنــدی پیــش بــرود امــا گامــی محکــم 
ــک  ــروت از ی ــق ث ــی و خل ــت زدای ــیر محرومی در مس
ــر برداشــته  ــاک از ســوی دیگ ــرژی پ ــد ان ســو و تولی

شــده اســت.
از ســوی دیگــر بــه نظــر مــی رســد توســعه بومگــردی 

در خانــه هــای اعضــای تحــت پوشــش کمیتــه امــداد 
ــداد در  ــه ام ــای کمیت ــده ه ــر از ای ــی دیگ ــه یک ــز ب نی
ــده جــای کار  ــه در آین ــل شــده ک ــان تبدی اســتان کرم

ــراوان دارد. ف

702 خانواده به مولد انرژی 
تبدیل شده اند

ــتان  ــی )ره( اس ــام خمین ــداد ام ــه ام ــرکل کمیت مدی
توســعه  در خصــوص  مهــر  بــا  گفتگــو  در  کرمــان 
ــن  ــت: ای ــان گف ــای خورشــیدی در اســتان کرم پنل ه
یــک ایــده خــالق در راســتای اســتفاده موثــر از 
ــق  ــی در مناط ــی و اقلیم ــات بوم ــروی کار و امکان نی
ــک ســو  ــی از ی ــت زدای محــروم در راســتای محرومی
ــت  ــط زیس ــظ محی ــه حف ــک ب ــر کم ــوی دیگ و از س

ــت. ــور اس در کش
  702 اکنــون  هــم  کــرد:  بیــان  صادقــی  یحیــی 
کمیتــه  مددجویــان  توســط  خورشــیدی  نیــروگاه 
امــداد در مناطــق مختلــف اســتان کرمــان وارد مــدار 

تولیــد بــرق شــده اســت.
وی گفــت: ایــن پنــل هــا روی پشــت بــام خانــه 
ــرد و در  ــی گی ــرار م ــش ق ــت پوش ــراد تح ــای اف ه
ــل  ــد قاب ــه درام ــرمایه اولی ــریع س ــت س ــار بازگش کن
ــی  ــاد م ــا ایج ــواده ه ــن خان ــرای ای ــم ب ــی ه توجه

ــد. کن
ــروگاه  ــن نی ــرق از ای ــد ب ــرد: خری ــان ک ــی بی صادق
هــای 5 کیلوواتــی توســط دولــت بــه مــدت 20 ســال 
ــا  ــری ب ــد گام موث ــی توان ــت و م ــده اس ــن ش تضمی
اســتفاده از روشــهای نویــن بــرای توانمنــد کــردن 

ــد. ــراد باش ــن اف ای
ــون  ــن طــرح را ۴0 میلی ــه اجــرای ای ــه اولی وی هزین
تومــان دانســت و بیــان کــرد: مبلــغ ســرمایه در زمــان 
ــوار بیــش از  ــرای هــر خان ــردد و ب ــاز مــی گ ــدک ب ان

ــی دارد. ــه درآمدزای ــان ماهان ــون توم ــک میلی ی
وی گفــت: طــرح توســعه احــداث پنلهــای خورشــیدی 
در مناطــق مختلــف محــروم اســتان کرمــان از جملــه 
جنــوب اســتان در دســتور کار قــرار دارد و امیدواریــم 
ــن  ــک ای ــده نزدی ــم در آین ــار بتوانی ــن اعتب ــا تامی ب

طــرح را گســترش دهیــم.
وی همچنیــن بــه توســعه طــرح فــرش بافــی در بیــن 
اعضــای تحــت پوشــش کمیتــه امــداد خبــر داد و بیــان 
ــرش  ــع ف ــر مرب ــزار مت ــدود 1۴ ه ــال ح ــر س ــرد: ه ک
ــازار مــی شــود کــه  ــه و وارد ب ــراد بافت ــن اف توســط ای
در کنــار توســعه صنعــت فــرش بافــی درآمــد مطلوبــی 

هــم بــرای مــدد جویــان بــه همــراه دارد.
وی مجمــوع فــروش بــرق توســط مــدد جویــان را 650 
میلیــون تومــان در مــاه اعــالم کــرد و گفــت: ایــن طــرح 

در اســتان کرمــان در حــال گســترش اســت.

خریــد برق از مدد جویان 
است تضمین شده 

اســتان  شــمال  بــرق  توزیــع  شــرکت  مدیرعامــل 
ــم  ــر اظهارداشــت: تفاه ــا مه ــو ب ــز در گفتگ ــان نی کرم
نامــه ای بــا عنــوان کرامــت خورشــید بــا کمیتــه 
امــداد منعقــد شــده اســت کــه در قالــب ایــن طــرح 
مــدد  بــرای  خورشــیدی  هــای کوچــک  نیــروگاه 
ــن  ــدی از ای ــرق تولی ــی شــود و ب ــان احــداث م جوی

نیروگاههــا خریــداری مــی شــود.
ایــن  تولیــدی  بــرق  بیــان کــرد:  شــهبا  محمــود 
ــی مــی شــود و ایــن طــرح  ــد تضمین ــا خری نیروگاهه
در حــال  و  اســتان کلیــد خــورده  در   95 از ســال 

گســترش اســت.
ــرق از  ــع ب ــرکت توزی ــتقبال ش ــه اس ــاره ب ــا اش وی ب
ــرژی  ــد ان ــروگاه هــای خروشــیدی و تولی احــداث نی
ــد  ــرای تولی ــم مناســبی ب ــان اقلی ــت: اســتان کرم گف
بــرق از انــرژی خورشــیدی دارد و مــی تــوان بــا 
ســرمایه گــذاری انــدک درامــد پایــدار بــرای خانوارهــا 

ــرد. ایجــاد ک
ــتای  ــن در راس ــالق و نوی ــای خ ــرح ه ــتفاده از ط اس
محرومــت زدایــی و توســعه اقتصــادی در اســتان 
ــه  ــر اســت ک ــکار ناپذی ــای ان ــی از ضرورته ــان یک کرم
ــاده اســتان  ــر را از روســتاهای دور افت ــد فق مــی توان

ــد. ــن کن ــان ریشــه ک کرم

گزارش
مهر

رنا
 ای

س:
عک

امضای سه تفاهم نامه با مراکز 
علمی در حوزه ساخت داخل

حیــدر ضیغمــی گفــت: یکــی از بخش هــای مهمــی کــه دکتــر ســعدمحمدی مدیرعامــل شــرکت 
ــش  ــل و افزای ــاخت داخ ــد س ــازی آن در فراین ــر پیاده س ــته ب ــای گذش ــی ماه ه ــس در ط م
ــا در  ــا مراکــز علمــی و شــرکت های دانش  بنیــان اســت ت ــد همــکاری ب بهــره وری تأکیــد کردن

ــت یابیم. ــعه پایدار دس ــه توس ــم  ب ــرایط تحری ش
حیــدر ضیغمــی مشــاور مدیرعامــل و مدیــر گــروه روابــط عمومــی شــرکت مــس در بازدیــد از 
هفتمیــن نمایشــگاه فــن آوری و نــوآوری ربــع رشــیدی )رینوتکــس 2019( بــا بیــان ایــن مطلب 
گفــت: در همیــن راســتا، در  جریــان برگــزاری نمایشــگاه، دو تفاهم نامــه بــا مرکــز علــم و فناوری 
و یــک تفاهم نامــه بــا دانشــگاه شــهید مدنــی تبریــز بــا حضــور مدیریــت ارشــد مجتمــع مــس 

ســونگون بــه امضــا رســید.
وی تأکیــد کــرد: ایــن تفاهم نامه هــا بــا هــدف اســتفاده از توانمندی هــای شــرکت های 
ــه  ــد مجتمــع مــس ســونگون ب ــات خــط تولی ــزات و قطع ــان در بومی ســازی تجهی دانش بنی

امضــا رســید.
ضیغمــی بــا اشــاره بــه اینکــه در شــرایط کنونــی کشــور، شــرکت های دانش بنیــان و 
اســتارت آپ ها می تواننــد نقشــی اساســی و مهــم در توســعه اقتصــادی کشــور بــازی 
ــوزه  ــن ح ــاری در ای ــال ج ــدای س ــران از ابت ــس ای ــع م ــی صنای ــرکت مل ــت: ش ــد گف کنن
ــز  ــان و مراک ــرکت های دانش بنی ــا ش ــکاری ب ــرای هم ــی ب ــدی و عملیات ــای ج برنامه ریزی ه
ــم و  ــی عل ــای اهال ــوان از توانمندی ه ــام ت ــا تم ــا ب ــی و دانشــگاهی انجــام داده اســت ت علم

ــد. ــتفاده کن ــل اس ــاخت داخ ــق س ــش در تحق دان
وی ادامــه داد: بــر ایــن اســاس یکــی از جنبه هــای متفــاوت حضــور شــرکت مــس و مجتمع هــا 
در نمایشــگاه های ملــی و اســتانی نمایــش تجهیــزات و قطعــات موردنیــاز شــرکت مــس بــرای 
بومی ســازی اســت تــا از ایــن طریــق به صــورت عینــی اراده شــرکت مــس بــرای اســتفاده از 

ظرفیت هــای ســاخت داخــل نشــان داده شــود.
ــگاهی  ــای نمایش ــزات در فض ــا و تجهی ــش نیازه ــن نمای ــر ای ــالوه ب ــی ع ــه ضیغم ــه گفت ب
ــان و  ــرکت های دانش بنی ــه ش ــا هم ــکاری ب ــاده هم ــس آم ــرکت م ــه ش ــد ک ــان می ده نش
اســتارت آپ ها اســت و از هرگونــه ایــده و خالقیــت در فراینــد ســاخت داخــل اســتقبال می کنــد.

مشــاور مدیرعامــل شــرکت مــس بــا اشــاره بــه گزارش هــای اعالم شــده در حــوزه بومی ســازی 
از ســوی شــرکت خدمــات بازرگانــی شــرکت مــس گفــت: طــی 7 ماهــه اول ســال 1398 در 
حــدود ۴92  قطعــه ســاخت داخــل شــده اســت کــه ایــن میــزان بومی ســازی نشــان دهنده 
اراده شــرکت مــس و مدیریــت ارشــد مجموعــه در تحقــق بومی ســازی در صنعــت بــزرگ مــس 

ایــران اســت.
ــاد  ــا نه ــس ب ــرکت م ــتر ش ــل بیش ــرای تعام ــی ب ــای علم ــزاری همایش ه ــه برگ ــی ب ضیغم
علمــی کشــور به عنــوان یکــی دیگــر از رویکردهــای شــرکت مــس اشــاره کــرد و گفــت: در حــوزه 
ــع مــس سرچشــمه  ــی در مجتم ــاه گذشــته همایشــی در حــوزه ایمن اســتارتاپ ها هــم در م
برگــزار شــد تــا از ایــن طریــق و بــا شناســایی و به کارگیــری مباحــث نویــن و بــه روز دنیــا  در 

حــوزه ایمنــی بــه توســعه پایــدار در تولیــد دســت یابیــم.
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صادقــی بیــان کــرد: خریــد بــرق از این نیــروگاه 
هــای 5 کیلوواتــی توســط دولــت بــه مــدت 20 
ــد گام  ــی توان ــن شــده اســت و م ســال تضمی
ــرای  ــن ب ــهای نوی ــتفاده از روش ــا اس ــری ب موث
ــه  ــراد باشــد. وی هزین ــن اف ــد کــردن ای توانمن
اولیــه اجــرای ایــن طــرح را 40 میلیــون تومــان 
دانســت و بیــان کــرد: مبلــغ ســرمایه در زمــان 
انــدک بــاز مــی گــردد و بــرای هــر خانــوار بیــش 
از یــک میلیــون تومــان ماهانــه درآمدزایــی دارد.
وی گفــت: طــرح توســعه احــداث پنلهــای 
خورشــیدی در مناطــق مختلــف محــروم اســتان 
کرمــان از جملــه جنــوب اســتان در دســتور کار 
قــرار دارد و امیدواریــم بــا تامیــن اعتبــار بتوانیم 
در آینــده نزدیــک ایــن طــرح را گســترش دهیــم.

اجتماعـی  و  امنیتـی  سیاسـی،  معـاون   - کرمـان 
اسـتاندار کرمـان نـرخ بیـکاری در اسـتان کرمـان را 

11.۴ درصـد ذکـر کـرد.
بصیـری  محمدصـادق  مهـر،  خبرنـگار  بـه گـزارش 
صبـح یکشـنبه در آییـن تودیـع و معارفـه مدیـرکل 
ثبـت احـوال اسـتان کرمـان بیـان داشـت: اسـتان 
همـه  در  مهـم  هـای  شـاخص  دارای  کرمـان 
زمینه هـای سیاسـی، فرهنگـی، اجتماعـی و صنعتـی 

اسـت.  
وی افـزود: کرمـان بـا مسـاحت 183 هـزار و 285 
کیلومتـر دارای سـه میلیـون و 16۴ هـزار و 718 نفـر 

اسـت. جمعیت 
اسـتاندار  اجتماعـی  و  امنیتـی  سیاسـی،  معـاون 
کرمـان گفـت: اسـتان کرمـان دارای 23 شهرسـتان، 

اسـت. 162 دهسـتان  و  بخـش   57 73 شـهر، 
بصیـری اظهـار کـرد: از نظـر اشـتغال نـرخ بیـکاری 

اسـتان کرمـان 11.۴ درصـد، سـهم زنـان از اشـتغال 
15 درصـد، سـهم کشـاورزی 35.5، سـهم خدمـات 
37.1، نـرخ فعالیـت و جمعیـت فعـال ۴0 درصـد از 
نظـر فرهنگـی باالی 85 درصد اسـت و تعـداد مراکز 
آمـوزش عالـی 117 مـورد و یـک واحد پـارک علم و 

فنـاوری در اسـتان داریـم.
وی ادامه داد: 38 واحد بیمارسـتانی و 806 کیلومتر 
وجـود  اسـتان کرمـان  در  شـهری  فاضـالب  طـول 
دارد.  بصیـری یـادآور شـد: اسـتان کرمـان رتبه های 
و  صنعـت  جملـه  از  مختلـف  زمینه هـای  در  خوبـی 
معـدن )رتبـه اول کشـور در تنـوع ذخایـر معدنـی و 
شـاغالن بخـش معـدن( و دارای مزیت های نسـبی 
فراوانـی در بخـش کشـاورزی )رتبـه اول در پسـته، 
خرمـا محصـوالت گلخانـه ای، رتبه سـوم در مرکبات( 
زیسـت  جاذبه هـای  در  فراوانـی  و  بهره منـدی  و 

دارد. محیطـی 

اسـتاندار  اجتماعـی  و  امنیتـی  سیاسـی،  معـاون 
کرمـان ابـراز داشـت: کرمـان دارای هفـت اثـر ثبـت 
جهانـی و بیـش از 650 اثـر ملـی ثبـت شـده اسـت 
همچنیـن اسـتان مـا محـور ترانزیتی شـرق به غرب 

و شـمال و جنـوب اسـت.
وی افـزود: اهم مشـکالت ما گسـتردگی و پراکندگی 
نقـاط زیسـت ما اسـت زیـرا کویر خـودش بزرگترین 

قسـمت خاک مـا را در بـر می گیرد.
بصیـری بـا اشـاره بـه اجـرای طـرح پایـش هویتـی 
اسـتان کرمـان، گفـت: ثبت احـوال اسـتان کرمان در 
زمینـه زیرسـاخت ها بسـیار خـوب عمـل کـرده و در 
حوزه هـای فرهنگـی رتبـه برتـر را کسـب کرده اسـت.
وی تصریـح کـرد: امسـال سـال انتخابـات اسـت و 
مهمتریـن مسـاله احـراز هویـت اسـت کـه کار ثبـت 
انتخابـات خوبـی  احـوال می باشـد و امیـدوارم کـه 

داشـته باشـیم.

نرخ بیکاری در استان کرمان ۱۱.۴ درصد است
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وزیران بهداشت،اطالعات و نیرو همراهان رییس جمهور در سفر به استان کرمان

همزمـان با سـفر رییس جمهـور به اسـتان کرمان، 
تعـدادی از وزرا، معاونـان و مشـاوران وی هـم بـه 
شهرسـتان ها سـفر می کننـد. در ایـن سـفر، وزیر 

بهداشـت به جیرفـت و عنبرآباد، وزیـر اطالعات به 
شـهربابک، وزیـر نیرو بـه زرند و کوهبنـان، معاون 
رییـس جمهـور در امور مجلس به شهرسـتان های 

جنوبـی و مشـاور رییس جمهـور در امـور اقـوام و 
اقلیت هـای مذهبـی بـه شـرق اسـتان می آیند.

در  اسـتانداری  عمومـی  روابـط  مدیـر  کرمـان| 
خصـوص برنامه هـای رییس جمهـور بـه اسـتان 
کرمـان به »کرمـان نـو« گفت:»دکتـر روحانی روز 
دوشـنبه بـه رفسـنجان، سـیرجان و بافـت بـرای 
سـفر  شهرسـتان ها  ایـن  هـای  پـروژه  افتتـاح 

می کنـد.« 

همراهان رییس جمهور
عبـاس تقـی زاده در خصـوص همراهـان رییـس 
دوشـنبه  »روز  گفـت:  سـفر  ایـن  در   جمهـور 
امـور  دکتـر »امیـری« معـاون رییس جمهـور در 
مجلـس به کهنـوج، منوجـان، رودبارجنـوب، قلعه 
گنج،فاریـاب، می رود. در همین روز دکتر »نمکی« 
بـه  آمـوزش پزشـکی  بهداشـت، درمـان و  وزیـر 
جیرفـت و عنبرآبـاد سـفر می کنـد، ایـن 2 نفـر 
روز سه شـنبه در شـورای اداری نیـز حضـور دارنـد. 

همچنیـن »علوی«وزیـر اطالعـات بـه شـهربابک، 
کوهبنـان،  و  زرنـد  بـه  نیـرو  »اردکانیان«وزیـر 
»حجـت االسـالم یونسـی« مشـاور رییس جمهور 
در امـور اقـوام و اقلیت هـای دینـی و مذهـب بـه 

ریـگان، فهـرج و نرماشـیر سـفر می کننـد.«
پـروژه  دو  افتتـاح  بـه  اشـاره  ضمـن  زاده  تقـی 
آهـن  »طـرح  داد:  ادامـه  سـیرجان  در  صنعتـی 
اسـفنجی در بافـت بـا کارفرمایـی شـرکت احیـا 
اسـتیل فـوالد بافـت، ظرفیـت تولید 800 هـزار تن 
در سـال، اشـتغال زایی 2۴0 نفـر و سـرمایه گذاری 
120 میلیـون یـورو با حضـور دکتر روحانـی 20 آبان 
98 بـه طـور رسـمی بـه بهره بـرداری می رسـد.«

وی توضیـح داد:» جزییات سـفر رییس جمهور به 
شهرسـتان های سـیرجان و بافـت هنوز مشـخص 

نیست.«

برنامه های سه شنبه
روابـط  و  رسـانه  امـور  در  اسـتاندار  مشـاور 

عمومـی در خصـوص برنامه هـای روز سه شـنبه 
نشسـت  و  اسـتان  اداری  گفت:»شـورای 
آبـان   21 روز  کرمـان  در  رییس جمهـور  خبـری 
شـورای  در  همزمـان  به طـور  و  می شـود  برگـزار 
سـری  یـک  ویدئوکنفرانـس،  طریـق  از  اداری 
طـرح در سـطح اسـتان کرمـان بـه بهره بـرداری 
می رسـند. همزمـان تعـدادی از وزرا و مشـاورین 
اسـتان  شهرسـتان های  در  هـم  رییس جمهـور 
حضـور دارند.جزییـات طـرح هـا هـم بـه زودی 

می شـود.« اعـالم 
بـه گفتـه تقـی زاده، جزییـات برنامـه وزیـران و 
مشـاوران هنـوز به طـور کامل اعالم نشـده اسـت.

مدیـر روابـط عمومـی اسـتانداری کرمـان ادامـه 
رییس جمهـور  فقـط  خبـری  نشسـت  »در  داد: 
پاسـخگوی سـواالت اسـت و قـرار اسـت، امـروز 
رییس جمهـور  دفتـر  عمومـی  روابـط  بـا  عصـر 
برنامه هـای  چگونگـی  جهـت  در  جلسـه ای 

شـود.« برگـزار  خبـری  نشسـت 
رییـس جمهـور بعـد از ظهر سـه شـنبه کرمـان را 

تـرک می کنـد.

آوای محلی           

مو اگه کلِب ُتوم ِاشکَسته ُمکافاُتم کَن
تو اگه کلِب ُمت ِاشکَسته ُمراعاُتم کَن

ب مست... تو که مث کَوگی و چشُمنه تو المسَّ
َادِرن بنِد دُلم، فکرِ دآلالُتم کَن

چه َابو مثِل کدیُمن بِگری تحویُلم
یه کَمویی تو ِنگَْی تلخیه ُاْوکاُتم کَن؟

بِچُزن َبی مو تو هر َطْو که َاخاهی َیکَسر
خی دو تا چشُمنه زیلت َشل و شهماُتم کَن

پاپنالِن چُشُنم ، گُْوَلغت بوده ِدُلم
 ِدخِ  دل َبسِمنه سگده تو ُمراعاُتم کَن

شاعر :  منصور رئیسی

ِگُرنی بس که ای روُزن زیاده
َنُشن گفته هنوزا شیُلن َایشی
خبر داُرم که رسوا بوده لیال

ِنهیکی بوده کبل ای جشن عیشی

شاعر :  منصور رئیسی

ِکشاَورُزم َغمی توسیَنه داُرم
ِبروِی َهر دوَدسُتم پیَنه داُرم
ُامیدواُرم که فی باال ِبدیُدم
خیارو گوجه و هندیَنه داُرم

شاعر :  اسماعیل جالئی

َََنهالت َور ِدُلم ِکشَتر که روتی
َسرت َور کوِش دل ِهشَتر که روتی

به َتفِت آه و آَجهکوِن ُمرداد
َخنیزی نو َوَرنگ ِنشَتر که روتی

شاعر :  عبدالرضا شریفی سلطانی


